
РОЗДІЛ 
5 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ СТАЛОГО  

РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

У розділі проаналізовано проективну діяльність 
управлінського персоналу у забезпеченні сталого розвитку 
університетської освіти, специфіку управління змінами 
університетської  освіти,  спрямованість розвитку 
університетської освіти на формування конкурентоспроможної 
національної еліти, взаємозумовленість сталого розвитку 
університетської освіти та особистості майбутнього фахівця. 

 

5.1. Проективна діяльність управлінського персоналу  
у забезпеченні сталого розвитку університетської 

освіти  
 

Становлення суверенної незалежної України, її сталий розвиток 
при обмеженості матеріальних ресурсів можливі лише за умови 
залучення та всебічного розвитку інтелектуального ресурсу 
особистості та суспільства, що зумовлює соціальний запит на високий 
рівень освіченості, культури та професіоналізму нового покоління 
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фахівців. 
Динамічний характер суспільства, коли зростає швидкість зміни 

типів машин та механізмів, технологій, соціально-економічних 
відносин, зумовлює також і динамічний характер однієї з 
найважливіших її галузей, системи освіти, та передбачає динамічний 
тип взаємозв’язку освіти і суспільства в цілому. Як зазначає 
В.Г. Кремень, “водночас вузький професіоналізм, утилітарність 
навчальних планів, характерні для окремих спеціальностей і програм, 
відсутність вільного позалекційного часу для задоволення своїх 
непрофесійних інтересів і потреб гальмують розвиток особистості 
майбутнього спеціаліста” [220, с. 7]. 

Як справедливо підкреслює Н.Г. Ничкало, “сучасні тенденції в 
розвитку неперервної професійної освіти зумовлюють потреби 
постійної гнучкості в розробці та оновленні навчальних планів і 
програм, що сприятиме забезпеченню доступу до навчання в різних 
ланках неперервної освіти, створенню кожній людині умов, за яких 
би вона мала змогу почати навчання, перервати його у разі потреби, а 
потім знову його продовжити на будь-якому етапі” [346, с. 74]. 

У зв’язку з цим виникає потреба у наданні динамічних 
властивостей технології конструювання навчальних планів. Навчальні 
плани є своєрідною моделлю системи навчання, яка реалізується 
закладом освіти. По суті навчальний план є динамічною моделлю 
освітньої системи зі змінним складом дисциплін та структурою їх 
взаємозв’язків, що визначає послідовність їх опанування. Йдеться про 
“необхідність визначення шляхів впровадження віртуальних програм” 
[346, с. 75]. 

Подальший розвиток освітньої системи вбачається у плані все 
більш повного задоволення різноманітних інтересів особистості. 
В.Г. Кремень слушно зауважує, що “перспективною буде ідея 
створення навчальних програм із урахуванням інтересів і здібностей 
дитини, а не її підлаштування під них, як це характерно для 
директивної системи освіти” [221, с. 18]. Йдеться про “резонанс 
людської особистості й освіти”. “Нам потрібен такий 
загальнонаціональний стандарт освіти, який би допоміг кожній 
молодій людині знайти себе, компетентно обрати власний життєвий 
шлях в умовах динамічного світу” [221, с. 19]. 

Л.Л. Товажнянський на традиційних “Кримських педагогічних 
читаннях – 2003” наголосив на доцільності та можливості переходу 
Харківського Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут” до навчання студентів за 27 тисячами 
індивідуальних навчальних планів. 
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У зв’язку з цим слід особливо підкреслити цінність і перспективність 
положень І.А. Зязюна. “Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, 
її духовне становлення, гармонія її відносин з собою й іншими людьми, зі 
світом. У такий спосіб освіта на державному рівні створює умови розвитку – 
саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання всіх і 
кожного... Отже, система освіти створюється для людини, функціонує і 
розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості, і в 
ідеалі її призначення – щастя людини” [157, с. 14]. “Вищий результат освіти – 
духовний стан нації, зростання національної самосвідомості, коли в 
суспільстві існують ідеї, які мають загальний інтерес і можуть бути 
доступними для кожного громадянина” [157, с. 18]. 

Особливої уваги потребує положення “про створення освітнього 
простору, який сьогодні доцільно розглядати в регіональному аспекті, бо, як 
правило, молодь і дорослі навчаються в своїх регіонах, не віддаляючись від 
місця помешкання” [157, с. 35]. Такий освітній простір утворюють усі 
заклади й організації, в яких здійснюється навчання або які зацікавлені у 
розвитку людини. “Це, передусім, студенти, їхні сім’ї, професійні заклади 
всіх типів і рівнів, а також загальноосвітні школи, оскільки вони здійснюють 
допрофесійну підготовку учнів та їхню професійну орієнтацію. Це наукові 
організації, які, зокрема, мають аспірантуру і докторантуру. Це заклади 
додаткової освіти, а також бібліотеки, музеї” [157, с. 35]. 

Продовжуючи цю плідну ідею, слід враховувати також театри і галереї 
традиційних та сучасних мистецтв, спортивні товариства та школи, творчі 
гуртки та Internet-клуби, сучасні бізнес-структури, усі заклади, установи та 
об’єднання, які задовольняють природну потребу людини у розвитку. “В 
інноваційних моделях навчального процесу в ідеалі педагог стає 
організатором самостійного навчального пізнання учнів, не головною діючою 
особою в групі учнів, а режисером їхньої взаємодії з навчальним матеріалом, 
один з одним і з учителем” [157, с. 56]. 

Культурний розвиток сьогодення йде під знаком інтеграції, тому це 
передбачає не предметний, а галузевий принцип побудови навчального 
плану. Сучасна культура – це культура діалогу, в процесі якого формується 
особистість. 

Досліджуючи проблему технологізації освітньої діяльності професійної 
освіти, С.О. Сисоєва підкреслює, що “розвиток освітніх систем в умовах 
соціально-економічних перетворень визначається двома провідними 
тенденціями: гуманізацією і технологізацією освітньої діяльності”, яка 
виступає сьогодні показником її якості [455, с. 250]. 

Все це обумовлює потребу у розробці сучасної технології формування 
навчальних планів діяльності освітньої системи як системи зі змінними 
складом та структурою. Для усвідомлення місця та ролі навчальних планів 
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вищого навчального закладу у педагогічній науці з’ясуємо основні 
поняття, їх визначення та тлумачення. 

Згідно з визначенням С.У. Гончаренка, “навчальний план – документ, 
який визначає перелік навчальних предметів, що вивчаються в 
конкретному навчальному закладі, послідовність їх вивчення та кількість 
годин, що відводяться на вивчення кожного з них по роках навчання, 
тижневу й річну кількість годин і в зв’язку з цим – структуру навчального 
року” [97, с. 222]. Вже з цього визначення можна зробити висновки, що 
йдеться про складний об’єкт, у якому відокремлюють його елементи – 
перелік навчальних предметів, які мають кількісний вимір – кредити або 
години, та його структуру, що визначається послідовністю їх вивчення за 
роками навчання. Далі зазначено, що “навчальний процес – система 
організації навчально-виховної діяльності, в основі якої – органічна 
єдність і взаємозв’язок викладання й учіння; вона спрямована на 
досягнення цілей навчання й виховання. Визначається навчальними 
планами, навчальними програмами, а також планами виховної роботи 
відповідних навчальних закладів. Включає всі види обов’язкових 
навчальних занять (уроки, лекції, семінари, лабораторні заняття, навчальну 
і виробничу практику) і позакласної (позааудиторної) роботи учнів” [97, с. 
223]. 

Тобто навчальний план, який визначає навчальний процес закладу, є 
моделлю навчального процесу як складної системи, в якій присутні 
елементи та структура. Тому для забезпечення ефективного формування 
навчальних планів слід використовувати сучасні інформаційні технології 
та ставитися як до формування складної математичної моделі, спираючись 
на розроблену у математичній науці теорію графів. 

Власне модель навчального процесу описує як можливості закладу із 
забезпечення підготовки кадрів, так і якості та властивості майбутніх 
випускників. Тобто модель – навчальний план закладу – відображає два 
аспекти його діяльності. Перший – можливості, пріоритети та ресурси, 
якими володіє заклад, і програма чи план їх використання для досягнення 
мети – формування та навчання нового покоління. Другий – бажані якості 
та властивості нового покоління молоді, яким повинні відповідати 
випускники, тобто образ чи модель випускників, які формуються за 
результатами діяльності закладу. 

Формуванням навчальних планів зайняті у кожному закладі провідні 
фахівці як на випускаючих кафедрах за спеціальностями, так і у деканатах 
за напрямами підготовки. Важливість та актуальність цієї діяльності не 
викликають сумніву. Але постає низка питань: Хто готує фахівців, які 
здатні виконувати зазначену роботу? До яких галузей науки належать ці 
фахівці? Яким професійним вимогам повинні відповідати фахівці, які зараз 
зайняті зазначеною діяльністю, і які випускники будуть займатися нею у 
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майбутній власній роботі? 
Як визначається у нормативних документах, “навчальний процес 

організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 
технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно 
розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 
соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 
управління та організацій праці в умовах ринкової економіки” [385, с. 1-2]. 
Слід відзначити, що “для конкретизації планування навчального процесу на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план” [385, с. 3]. 
Тобто робота з навчальними планами – це постійна робота. Вона 
орієнтована як на максимальне урахування динамічних змін, які 
відбуваються на перехідному етапі трансформації соціально-економічних 
відносин у суспільстві, так і на максимальне задоволення динамічних 
потреб особистості, що формується, які конкретизуються під час навчання. 
Особливо слід звернути увагу на право студентів формувати індивідуальний 
навчальний план. Тобто студенти мають право “обирати навчальні 
дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною 
програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати 
індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, 
встановленому ректором (директором)” [393, с. 11]. 

Сучасний етап науково-технічної революції характеризується 
інформатизацією, і зрозуміло, що це відноситься також і до педагогіки як 
науки “про навчання та виховання підростаючих поколінь. В системі 
педагогічних наук виділяються такі основні галузі: методологія педагогіки, 
теорія навчання, теорія виховання, теорія управління освітою, методика 
навчання, дошкільна педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна 
педагогіка, порівняльна педагогіка” [97, с. 250]. 

Забезпечення ефективного створення навчальних планів можливо лише 
завдяки використанню сучасних інформаційних технологій формування 
математичного опису чи моделей динамічних систем. На нашу думку, ця 
технологія та модель належать до елементів теорії управління освітою як 
однієї з основних галузей педагогічної науки. При цьому зазначені 
технологія формування та сама модель утворюють своєрідну інтелектуальну 
систему підтримки прийняття рішень.  

Відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” (1060-12) 
“підготовка кваліфікованих робітників, а також молодших спеціалістів, 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за освітньо-
кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповідними 
освітньо-професійними програмами” [145, с. 12]. 

Відзначимо, що магістр (лат. magister – начальник, учитель) – “це 
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освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації 
бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання 
інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування 
нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі 
народного господарства” [395, с. 7]. Програма підготовки магістрів “надає 
випускникові знання й навички наукової, педагогічної та дослідницької 
діяльності” [97, с. 198]. Тобто кваліфікація магістра надає випускникові 
право на педагогічну діяльність із зазначеної у дипломі спеціальності. 
Тому розуміння кожним із майбутніх магістрів-педагогів основ організації 
навчального процесу, побудови його навчального плану, на нашу думку, з 
бажаного, в сучасних умовах набуває статусу необхідного обсягу знань та 
вмінь. 

Ієрархічна структура користувачів у сучасному розумінні охоплює всіх 
зацікавлених в ефективній організації навчання – від ректора до студентів 
та абітурієнтів і їх батьків [292, с. 158-165]. Як слушно зауважує 
А.М. Алексюк, “визначення системи навчальних дисциплін, формування 
нормативної навчально-методичної документації в сучасній вищій школі 
мають свою логіку й проходять певні етапи” [6, с. 404]. На першому етапі 
цієї технології вивчаються вимоги, які висуваються конкретними галузями 
професійної діяльності майбутніх фахівців до рівня їхньої освіти, сферою 
майбутнього застосування. 

“Освітня характеристика – це основні вимоги до якостей і знань особи, 
яка здобула певний освітній рівень. 

Кваліфікаційна характеристика – це основні вимоги до професійних 
якостей, знань і вмінь фахівця, які необхідні для успішного виконання 
професійних обов’язків” [385, с. 2]. 

В освітньо-кваліфікаційних характеристиках встановлюється зміст 
освіти, який змінюється відповідно до рівня розвитку науки, культури, 
виробництва та суспільства. “Зміст освіти випливає з її основної функції – 
прилучити молодь до загальнолюдських і національних цінностей; це 
система наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, 
практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду творчої 
діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної 
поведінки, якими повинен оволодіти учень у процесі навчання” [97, 
с. 137]. Фактично визначається спектр властивостей, якостей, знань та 
вмінь, “професійний образ так званого сукупного фахівця, здатного 
виконувати всі виробничі функції у тій чи іншій сфері діяльності” [6, с. 
404-405]. Таким чином, на першому етапі технології формування 
навчальних планів створюється, уточнюється та коригується модель, яку в 
науково-технічній літературі прийнято називати “чорний ящик”. 

На другому етапі технології формування навчальних планів складається 
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графік навчального процесу та розраховується загальний обсяг 
академічних годин у кредитах на 4 роки навчання у бакалавраті, а також за 
рівнями спеціаліста та магістра. Термін навчання за рівнем спеціаліста, на 
нашу думку, доцільно встановити у півтора року, а за рівнем магістра, 
лише після опанування рівня спеціаліста, – також у півтора року [395, с. 7-
8]. При цьому п’ятий рік спеціалісти та майбутні магістри навчаються за 
єдиною річною програмою разом, половину шостого року вони працюють 
над дипломною роботою, а після її захисту за рекомендацією випускаючої 
кафедри та державної екзаменаційної комісії формуються групи студентів 
для продовження навчання за півторарічною магістерською програмою. 
Освітня ідея ступеневої підготовки фахівців відповідає можливостям та 
бажанням особистостей, що навчаються, суспільній потребі і 
конкретизується для магістрів у освітньо-науковій програмі [6, с. 407]. 

Відмітемо, що навчальний план Миколаївського технікуму на 
1926/1927 навчальний рік має триместрову форму організації навчального 
процесу [47, с. 46]. Слід відзначити, що триместрова форма організації 
графіка навчального процесу має певні переваги. Так, у навчальному році 
передбачається три сесії, що покращує ритмічність навчання студентів. 
При цьому на кожну сесію замість десяти підсумкових іспитів та заліків 
планується всього шість-сім, що сприяє концентрації уваги на одноразове 
вивчення меншої кількості дисциплін. Також слід звернути увагу на той 
факт, що наведений навчальний план сформований як єдине ціле для 
всього Миколаївського технікуму і охоплює як механічне, так і 
кораблебудівне відділення. При цьому перший навчальний рік студенти 
навчаються за єдиним графіком. 

Одним із стратегічних напрямів розвитку вищої освіти є створення 
“місцевими органами влади у регіонах навчальних національно-
культурних комплексів гуманізації суспільства на базі провідних вищих 
навчальних закладів” [492, с. 2]. Саме тому при утворенні Миколаївської 
філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” з самого 
початку вона була визначена як “головний розробник регіональної 
програми “Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс” 
[392, с. 1]. 

Слід відзначити, що семестр (лат. semestris – шестимісячний, від sеx – 
шість і mensis – місяць) – половина навчального року у вищих і середніх 
спеціальних навчальних закладах [97, с. 300]. Тому використання терміна 
“трисеместровий графік навчального процесу” у Вінницькому державному 
технічному університеті некоректне [330, с. 1]. Але результатом 
своєрідного схрещування вітчизняної технології організації навчального 
процесу з північноамериканською, на основі ретельного вивчення досвіду 
трьох канадських університетів у містах Ватерлоо, Гамільтон та Торонто, 
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був вибір кооперативної системи навчання. 
Сутність розробленої Б.І. Мокіним нової технології навчання полягає у 

тому, що в кінці першого року навчання за програмою бакалаврату 
університет в кооперації з фірмами організовує навчання всіх 
першокурсників робочій професії. На 2, 3 та 4 курсах університет направляє 
в ці фірми студентів на роботу на термін від трьох до чотирьох місяців. Для 
організації рівномірного направлення студентів на роботу до фірм протягом 
року університет запровадив відповідне рознесення в часі робочих 
(виробничих) триместрів. Тобто знову мова йде про єдиний для 
університету графік навчального процесу для всіх навчальних планів 
окремих спеціальностей. Саме тому у підвалини створення освітньо-
наукової програми підготовки магістрів, на нашу думку, слід покласти 
триместрову форму організації графіка навчального процесу з плануванням 
усіх видів наукової діяльності студентів у період навчання в університеті 
під час наукових триместрів. 

Спираючись на досвід Вінницького державного технічного університету, 
слід створити департамент магістратури, аспірантури та докторантури. 
Основним завданням департаменту слід вважати інтеграцію навчання з 
науковою діяльністю. Досягнення цієї мети здійснюється за рахунок 
планування, реалізації, координації та управління, усіма видами наукової 
діяльності студентів під час навчання в університеті, включаючи 
проходження практик інноваційного характеру (переддипломна, наукова і 
таке інше) на кафедрах, у наукових лабораторіях, центрах, науково-
дослідних інститутах, на науково-виробничих підприємствах та працю на 
робочих місцях під час наукових триместрів. Знову ж таки, йдеться про 
розробку нових експериментальних навчальних планів з урахуванням досвіду 
як вітчизняних університетів, наприклад Вінницького державного 
технічного університету [330] і Національного університету “Києво-
Могилянська академія” [396, с. 4], так і світового досвіду. 

Модульна організація графіка навчального процесу передбачає п’ять 
діместрів на навчальний рік. При такому графіку навчального процесу 
кожний з п’яти діместрів має єдину кількість тижнів різних форм занять 
навчального року: теоретичні заняття – 6 тижнів; самостійна робота – 1 
тиждень; іспитова сесія – 1 тиждень. При цьому спрощується організація 
рівномірного направлення студентів на роботу та практику протягом 
навчального року шляхом відповідного рознесення в часі виробничого та 
наукового діместрів. Разом з цим упорядковуються канікули, які 
співпадають з традиційними святами – Різдвом, Новим Роком та 
травневими. Крім того, модульна форма організації навчального процесу 
дозволяє використання модульного контролю, і як результат – екзамени 
можуть не проводитися [385, с. 9]. При цьому для студентів, які успішно 
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займаються, відповідний тиждень іспитової сесії перетворюється у 
тиждень додаткових канікул або наукової роботи, тобто змінюється 
психологія ставлення студента [6, с. 402]. Таким чином, на другому етапі 
технології формування навчальних планів створюється графік навчального 
процесу ступеневої підготовки фахівців різних рівнів з урахуванням вимог 
наступних (вищих) освітньо-професійних ступенів спеціаліста та магістра. 

На третьому етапі технології формування навчальних планів 
нормативний перелік дисциплін в обсязі 90 кредитів за відповідною 
спеціальністю доповнюється переліком дисциплін трьох циклів: цикл 
професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми в обсязі 17 
кредитів; цикл вільного вибору вищого навчального закладу в обсязі 18 
кредитів та цикл вільного вибору студентами в обсязі 14 кредитів при 
чотирирічному навчанні у бакалавраті. 

Зрозуміло, що кожний заклад має власні традиції, досягнення різних 
наукових шкіл, зорієнтований на задоволення, що цілком зрозуміло, 
регіональних потреб по навчанню та підготовці кадрів. Тому в освітньо-
професійних програмах заплановані вибіркові навчальні дисципліни 
профілізації в обсязі 49 кредитів. Науково-методична комісія повинна 
визначати лише перелік професійно-орієнтованих дисциплін за вибором, 
що має рекомендаційний характер [6, с. 411]. Наприклад, освітньо-
професійна програма за напрямком “Комп’ютерні науки” включає 17 
варіантів згрупованих блоків дисциплін, перелік яких налічує 94 
найменування із зазначеного циклу обсягом 16 кредитів. У той же час 
науково-методична комісія зі спеціальності “Інтелектуальні системи 
прийняття рішень”, яка створена на базі Національного технічного 
університету “Київський політехнічний інститут”, при розгляді 
навчального плану на етапі ліцензування спеціальності регламентує не 
тільки склад блоків дисциплін профілізації, які утворюють цикл 
професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми, але і цикл 
дисциплін за вибором вищого навчального закладу і цикл дисциплін за 
вибором студента. Зазначена практика роботи науково-методичної комісії 
порушує права конкретного закладу, що не спонукає створення 
сприятливих умов для реалізації як досвіду підготовки фахівців, так і 
урахування досягнень наукових шкіл та потреб регіону. 

Особливістю університету є його здатність до самооновлення, 
спрямованість на саморозвиток та свободу науки. Університет являє 
останній щабель в ієрархії наукової освіти [43, с. 118]. Як зазначає 
Д.С. Ліхачов, “університет – будь він для хіміків, фізиків, математиків, 
юристів – вчить завжди багатовимірності життя та творчості, терплячості 
до незрозумілого й спроби осягнути безкрайнє та різноманітне” [457, 
с. 728]. 
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Основні нормативні документи, які регламентують діяльність закладу, 
історія та тенденції розвитку університетської системи освіти – все це 
обумовлює високий ступінь автономії, свободи вибору сучасним 
університетом переліку дисциплін для навчання та формування нового 
покоління творчих особистостей. Саме з урахуванням досвіду конкретного 
закладу, вимог до освітнього рівня випускника на ринку праці, потреб 
особистості, що навчається та формується в університеті, потрібно 
забезпечити максимально можливий рівень вільного вибору як студентам, так 
і викладачам. Згідно з Великою хартією європейських університетів 
Національний університет “Києво-Могилянська академія” проголошує 
фундаментальною основою університетського життя свободу в навчанні й 
науковій діяльності [396, с. 2]. 

Враховуючи реальний фінансовий стан університетів у сучасних 
умовах, ми також дійшли висновку, що вільний вибір студентів та вищого 
навчального закладу ефективніше впроваджувати шляхом надання 
можливості вибору блоку дисциплін, на зразок блоку дисциплін 
профілізації. Отже, як визначає Д. Белл, ефективність – це раціональність у 
виборі між двома альтернативами [23, с. 224]. Групування дисциплін у 
блоки відповідно до їх змістовного спрямування на третьому етапі 
технології формування навчальних планів вкрай необхідне. Потреба 
групування дисциплін у блоки покликана тим, що створення структурно-
логічної схеми дисциплін за роками навчання, що виконується на 
четвертому етапі технології, ефективніше саме в межах кожного з блоків 
окремо. Послідовність розташування дисциплін у навчальному плані з 
циклу гуманітарних та соціальних досить умовна. Наприклад, розміщення 
дисципліни “Релігієзнавство” ніяк не пов’язане з розміщенням дисциплін 
“Іноземна мова” та “Фізичне виховання”.  

Цілком природно встановлюється послідовність розташування дисциплін 
у введених блоках, хоча дисципліни можуть входити як до циклу 
фундаментальних, так і до циклу професійно-орієнтованих з нормативної 
частини напряму “Комп’ютерні науки”. Кількість блоків дисциплін 
відповідно до їх змістовного спрямування не обмежується. З нашого досвіду, 
доцільне введення 8-15 блоків. 

На третьому етапі технології формування навчальних планів створюється 
та уточнюється перелік дисциплін та їх обсяг. Сумарний обсяг дисциплін, які 
включені до переліку, повинен відповідати обсягу графіка навчального 
процесу, визначеному на другому етапі. Таким чином, на третьому етапі 
створюється модель складу дисциплін навчального плану. 

На четвертому етапі технології формування навчального плану 
вирішується задача розташування дисциплін за роками навчання. Для 
забезпечення ефективності цієї роботи слід створити таблицю, у якій в рядки 
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записують назви дисциплін, що згруповані у блоки за змістом, а кількість 
стовпчиків відповідає кількості триместрів. Крім назви, кожна з дисциплін 
характеризується обсягом для засвоєння, який визначено у кредитах чи 
годинах, та формою підсумкового контролю якості засвоєння. Це може бути чи 
залік, чи іспит. Тобто кожний з рядків має кількісну характеристику, вимір. 
Кожний з триместрів, тобто кожний із стовпчиків, характеризується кількістю 
тижнів, з яких він створений. Тобто кожний із стовпчиків також має кількісну 
характеристику. 

Створення структурно-логічної схеми підготовки студентів здійснюється 
поступово, переходячи від першого блоку дисциплін до останнього. В 
межах кожного з блоків значення дисципліни у кредитах записується у ту 
клітинку таблиці, яка розташована на перетині рядка, у якому записана 
назва дисципліни, зі стовпчиком, якому відповідає триместр і в якому 
бажано вивчати цю дисципліну. Якщо дисципліну доцільно вивчати 
протягом декількох триместрів, то ця дисципліна розбивається на окремі 
модулі, що природно відповідає змісту організації модульного навчання. З 
кожним модулем працюють як з окремою дисципліною. 

Розміщення дисциплін у таблиці здійснюється у відповідності з 
прийнятою послідовністю як читання текстів, так і побудови алгоритмів. 
Тобто з верху до низу та зліва направо. Якщо послідовність розташування 
дисциплін у блоках за змістом відповідає розміщенню дисципліни в освітньо-
професійних програмах, то це приводить до характерного вигляду таблиці. 
Таблиця нагадуватиме трикутну матрицю, нижню, тобто із заповненим 
нижнім трикутником. 

Підсумувавши обсяги модулів чи дисциплін, які увійшли у стовпчик, 
можемо порівняти отриману суму зі значенням цього стовпчика у тижнях, 
які передбачені цим відповідним триместром. Оскільки тиждень відповідає 
кредиту, тому і кількість обсягу дисциплін чи модулів дисциплін, які 
плануються для вивчення у триместрі, повинна співпадати з кількістю тижнів 
у триместрі. Зазначена послідовність дій носить ітеративний характер. 

Заповнювати стовпчики слід починати з розміщення тих дисциплін, які 
мають максимальні обсяги, тобто з дисциплін, які мають максимальну 
кількість модулів. Послідовно заповнюючи кожний зі стовпчиків, фактично 
реалізують процедуру комплектування триместру за триместром і року за 
роком. Перевіркою правильності формування структурно-логічної схеми 
також є кількість заліків т а  і с п и т і в 
відповідно по триместрах та  п о рока х 
навчання студентів. Т а ким  чин ом , 
сформована структурно-логічна схема навчання студентів являє собою 
модель структури навчального плану. 

Кожна з навчальних дисциплін на четвертому етапі технології 

(5.1) В.
3
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характеризується загальним обсягом для опанування у кредитах. Цей 
загальний обсяг (В) потребує розподілу на аудиторну форму занять (АЗ) та на 
самостійну роботу студентів (СР). Межі розподілу визначаються 
відношеннями: 

 
 
 
Аудиторні заняття, як правило, конкретизують: лекції із сукупністю груп 

чи потоком груп; практичні заняття з групою; лабораторні роботи з 
половиною студентської групи; індивідуальні заняття; консультації та інші 
форми. Власне, це і є модель складу навчальної програми дисципліни. 

Розподіл та формування робочої навчальної програми кожної з дисциплін 
навчального плану за формами занять здійснюються згідно з вимогами 
освітньо-професійних програм та традиціями конкретного закладу, його 
матеріальної бази. Структура робочої навчальної програми визначається 
змістом дисципліни, її місцем у структурі робочого навчального плану, 
готовністю та станом наявної у закладі лабораторної бази, технічних засобів 
навчання, рівнем забезпеченості літературою у бібліотеці, наявністю 
власного навчально-методичного забезпечення, аудиторного фонду та 
іншими складовими навчального процесу. 

Тобто на п’ятому етапі технології формування навчальних планів 
створюються та уточнюються складові навчального предмету, а саме – зміст 
дисциплін та їх співвідношення, тобто структура дисципліни. Коректність 
складу та структури робочої навчальної програми перевіряється сумуванням 
аудиторних форм занять по триместрах. Загальна сума не повинна 
перевищувати 36 годин на тиждень.  

Для кожної з дисциплін, які увійшли в навчальний план, складається 
робоча навчальна програма. Викладач, який здійснює підготовку студентів з 
цієї дисципліни, визначає зміст, обсяг знань та вмінь. Для визначення 
взаємозв’язків між навчальними предметами потрібна робота кожного з 
викладачів, які забезпечують навчальний процес. Таким чином, на п’ятому 
етапі технології формування навчальних планів кожна з навчальних 
дисциплін виконує роль своєрідної мікросхеми. Функціональне призначення 
такої компоненти визначено її змістом, а взаємозв’язки з іншими 
навчальними предметами конкретизуються переліком знань та вмінь, що 
виконується на шостому етапі технології проектування. 

Кожній з навчальних дисциплін на четвертому етапі технологій визначено 
місце у навчальному плані. Зв’язки між дисциплінами повинні 
характеризувати перелік необхідних знань, які набувають студенти під час 
навчання і які потрібні для засвоєння наступної дисципліни. Для кожної з 
дисциплін у навчальному плані можна виділити передуючі дисципліни, які 
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обов’язково потрібно опанувати до цієї, що, як правило, визначено в 
освітньо-професійних програмах. Тобто кожний викладач для тієї 
дисципліни, яку, власне, він викладає, обирає потрібні з його точки зору 
знання та вміння з переліку і сформовані для кожного з передуючого 
навчального предмету. Результатом зазначеної роботи всіх викладачів, які 
забезпечують навчальний процес, виступає структурно-логічна схема 
взаємозв’язків між дисциплінами, де для кожної з ліній взаємозв’язку 
поставлено у відповідність перелік необхідних знань та вмінь, які 
набувають студенти при переході від однієї з дисциплін до іншої. 

Для дисциплін, які вивчаються у першому триместрі першого року, 
відсутні передуючі дисципліни у навчальному плані. Для них вхідний набір 
потрібних попередньо знань та вмінь фактично визначається вимогами до 
знань та вмінь, які висуваються перед абітурієнтами. Забезпечується 
взаємозв’язок вхідних дисциплін із вхідним переліком знань та вмінь, які 
потрібні абітурієнту для вступу в університет і для навчання за навчальним 
планом з обраної спеціальності. 

Для дисциплін, які вивчаються в останньому триместрі, для 
кваліфікаційної, дипломної роботи чи проекту потрібно визначити знання 
та вміння з переліку вихідних, які здобули студенти після їх опанування. 
Цей перелік вихідних знань та вмінь доповнюється відповідними 
вихідними знаннями та вміннями з визначальних для спеціальності 
дисциплін і з дисциплін, які вивчалися протягом усього терміну навчання. 

Формується вихідний набір знань та вмінь із спеціальності в цілому. 
Відзначимо, що цей вихідний набір знань та вмінь повинен відповідати 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника, яка сформована на 
першому етапі технології формування навчальних планів. 

Результатом роботи на шостому етапі технології формування 
навчальних планів виступає модель, яку в науково-технічній літературі 
прийнято називати “білий ящик”. Сформована модель навчального плану 
характеризується як складом дисциплін з їх навчальними програмами і 
структурою – послідовністю їх вивчення, з визначеними взаємозв’язками у 
формі знань та вмінь, так і переліками вхідних та вихідних характеристик, 
відповідно до абітурієнта та випускника.  

Моделювання університетської системи освіти спрямоване на пошук 
відповідей та варіантів, що пов’язані з організацією навчального процесу. 
Це задачі формування: зведених навчальних планів за напрямами 
підготовки; нормативних навчальних планів; доповнень до навчальних 
планів з надання додаткових навчальних послуг. Розв’язання цих трьох 
головних завдань носить ітеративний характер, що детально описано у 
роботі [292, с. 202-205]. При формуванні зведених навчальних планів за 
напрямами підготовки вирішуються такі питання: оцінка максимального 
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завантаження студентів відповідно до календаря навчального процесу; оцінка 
максимально можливого обсягу додаткових навчальних послуг; визначення 
пріоритетів при реалізації концепції розвитку університету; визначення 
єдиного графіка навчального процесу для всіх напрямів підготовки із 
загальних дисциплін. 

При формуванні нормативних навчальних планів за напрямами 
підготовки вирішуються такі питання: встановлення мінімально 
допустимого обсягу аудиторних годин з дисциплін з урахуванням 
нормативу (10 студентів на викладача); вибір мінімально можливих обсягів 
аудиторних годин та їх форм проведення (лекції, групові та лабораторні); 
ітеративний етап корекції за роками навчання з пріоритетним 
навантаженням нормативною складовою поступово з молодших курсів до 
старших. 

При формуванні доповнень до навчальних планів за надання додаткових 
навчальних послуг вирішуються такі питання: визначення обсягів дисциплін 
згідно з концепцією розвитку університету; оптимізація розподілу обсягів 
між доповненнями до існуючих нормативних дисциплін та введеними 
додатково; встановлення допустимих форм доповнень: до лекції, до 
групових та лабораторних занять, до консультацій. 

Послідовність наведених форм доповнень доцільно впроваджувати 
поступово з переходом з молодших на старші роки навчання, що відповідає 
законодавству України [394]. Після закінчення формування доповнень до 
навчальних планів з надання додаткових навчальних послуг проводиться 
ітеративний процес корекції зведених навчальних планів. Процес включає 
підсумовування обсягів за формами навчання кожної з дисципліни відповідно 
до нормативної та додаткової складових. 

Цим закінчується перша частина технології моделювання навантаження на 
студента. Знайдені обсяги аудиторних занять, самостійної роботи з кожної з 
дисциплін. Це встановлює нормативи для розробки викладачами робочих 
навчальних програм дисциплін, включаючи лекції, групові та лабораторні 
заняття, консультації, індивідуальні заняття та завдання для самостійної роботи 
студентів. 

Друга частина технології моделювання університетської системи освіти для 
викладачів спрямована на вирішення таких задач:  
 Встановлення обсягів навантаження на викладачів за напрямами підготовки 

відповідно до плану набору студентів університету. 
 Оптимізація навантаження на викладачів та обґрунтування раціональних 

обсягів плану набору студентів за напрямами підготовки. 
 Надання деканам факультетів та департаментів програмного забезпечення 

пошуку ефективних співвідношень між впроваджуваними формами 
навчання та індивідуальним завантаженням викладачів. 

 Впровадження інформаційних технологій в роботу науково-методичних рад 
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факультетів та департаментів з метою обґрунтування доцільних форм та 
обсягів навантаження викладачів за напрямами підготовки та 
індивідуально. 

 Надання навчальній частині університету програмного забезпечення з 
розрахунками обсягів навантаження кафедр на поточний навчальний 
рік. 

 Надання планово-фінансовому відділу університету програмного 
забезпечення формування його штатного розкладу, як бюджетного, 
так і позабюджетного, кошторисів витрат на надання додаткових 
навчальних послуг, на навчання за контрактом. 

 Забезпечення можливості кожному з викладачів індивідуально 
визначати форми навчання та обсяг свого завантаження. 
У другій частині технології моделювання університетської освіти усі 

три навчальні плани, тобто зведений, нормативний та додаткових 
навчальних послуг, від годин на студента перетворюються у відповідні 
плани в годинах на викладача, згідно з обсягом прийому студентів до 
університету. В план вводяться змінні за кількістю груп прийому та 
кількістю підгруп для впровадження групових занять. 

Аудиторні форми занять утворюють аудиторну складову 
навантаження викладачів, а самостійна робота студентів передбачає 
перевірку викладачами етапів її виконання. Тобто чим ритмічніше 
викладач планує контроль та перевірку виконання студентами 
самостійної роботи, тим більше зростає обсяг його позааудиторного 
навантаження, тобто друга складова його робочого дня. Оскільки 
державними освітньо-професійними програмами передбачаються межі 
між аудиторною складовою та загальним обсягом по кожній з дисциплін, 
то ми дійшли висновку, що визначене співвідношення у зведеному 
навчальному плані і встановлює цю ж пропорцію за індивідуальним 
навантаженням на викладача.  

Все наведене, на наш погляд, встановлює потребу, мету та 
необхідність у моделюванні освітньої системи, яка впроваджується в 
університеті. Тому зусилля студентів факультету комп’ютерних наук із 
спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень” доцільно 
спрямувати саме на вирішення актуальних потреб університету, 
перетворити цю роботу з суто академічної задачі у сферу вкрай потрібних 
практичних інтересів життя як студентів, так і викладачів. Вважаємо, що 
саме ці зусилля дозволять створити інтелектуальну систему підтримки 
прийняття рішень в сучасному інноваційному університеті, створять 
демократичні засади університетського життя, сприятимуть його 
привабливості та гарантують розвиток його конкурентоспроможності у 
регіоні. 

Ефективність запропонованої технології проективної діяльності, яка 
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ґрунтується на застосуванні інтелектуальної системи підтримки 
прийняття рішень, залежить від багатьох факторів і, по-перше, від 
організаційної культури закладу вищої освіти, від його корпоративної 
культури миру. Саме цей аспект і є домінуючою умовою на шляху 
сталого розвитку особистості студентів та в цілому університетської 
освіти з невід’ємною компонентою – науковим забезпеченням її 
проективної діяльності, моделювання та організації функціонування. 

Тобто в умовах трансформації суспільства з постіндустріального в 
інформаційне спостерігається зміна пріоритетів і перехід від 
моделювання технічних систем до моделювання систем з 
організаційно-економічної сфери, у тому числі – педагогічних. 
Спостерігається взаємне доповнення та збагачення між технічними та 
педагогічною науками, формування загального балансу на шляху 
сталого розвитку сучасного динамічного суспільства та для його 
нащадків. 

Але слід нагадати думку Джона Д’юї (1859-1952) стосовно “старої 
освіти”, що підпорядковує дитину вимогам навчального плану та 
“нової освіти”, яка підпорядковує навчальний план потребам дитини. 
На думку вченого, вчитель спрямовує навчальний процес так, щоб 
нерозвинуті можливості дитини знайшли своє застосування в тому 
систематизованому результаті суспільного попиту, який ми називаємо 
“навчальним планом”. Вчений відзначав, що “освіта – це розвиток 
досвідом, з досвіду і для досвіду” [595, с. 29] 

Таким чином, створення умов сталого розвитку університетської 
освіти передбачає створення відповідних інноваційних технологій 
проективної діяльності за участю всіх зацікавлених сторін. Тільки 
спираючись на творчу особистість кожного, залучаючи всіх, хто здатен 
до активної участі у формуванні різноманіття шляхів покращення 
якості університетської освіти, всіх, хто і далі буде забезпечувати 
означену варіативність та є її замовником, можливі зміни, що 
сприятимуть сталому розвитку. Потрібна відповідальна участь 
кожного у проективній діяльності індивідуального навчального плану 
як запоруки максимального задоволення власних уявлень, потреб 
особистості в обраних змісті, послідовності та темпі [288; 292; 309]. 
Отже, раціональне планування навчання є організаційною формою 
забезпечення ефективності педагогічного процесу, невід’ємним 
аспектом сталого розвитку університетської системи освіти. 

 
5.2. Специфіка управління змінами університетської освіти 

 
Основною метою освітянської діяльності університетів є навчання та 

формування кадрового потенціалу для задоволення потреб особистості, 
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суспільства та держави. На відміну від критеріїв оцінки якості організації 
навчального процесу, сформульованих з боку держави, особистісні 
показники суттєво відрізняються та мають більш динамічний характер. 
Фактично університет, організуючи групову форму навчання, надає 
студентам мінімально необхідний рівень освітянських послуг, який 
забезпечується відповідним рівнем бюджетного фінансування. Наявність 
розбіжності між особистісними уявленнями та потребами до рівня якості 
освіти і декларованого державою рівня виступає тією рушійною силою, яка 
визначає застосування індивідуальних форм навчання. Різноманітність та 
обсяги індивідуальних форм навчання ґрунтуються на фінансових 
можливостях забезпечення їх реалізації, що пов’язано з соціально-
економічним рівнем розвитку регіону. Тобто можливість здобуття якісної 
освіти безпосередньо пов’язана з додатковими джерелами фінансування. 
Доведення цієї інформації до відома кожного студента, надання кожному 
б а жа ю ч ом у м ожл и в ос т і  з д і й с н и т и вла сн і  р оз ра х ун к и 
загальноуніверситетських витрат на його власну освіту шляхом 
використання математичних моделей та інформаційного забезпечення, 
обрати з достатньо великого переліку вибіркових навчальних дисциплін, 
саме йому цікавий напрямок додаткової підготовки, – все це є тим 
потенціалом, який здатний підтримати сталу мотивацію та сталий розвиток 
саме якісних показників освіти, яка може здобуватися в інноваційній 
університетській системі освіти. 

Наведемо думку І.А. Зязюна щодо постійних змінних умов  у виробничій 
сфері, які зумовлюють зникнення деяких професій та появу нових напрямів 
діяльності. “Практично неможливо передбачити зміст знань та їх обсяг на 
середньо- і довгострокову перспективу. А це ставить органи освіти перед 
вибором. Зокрема, постає питання: яким повинен бути зміст освіти, щоб 
підготувати модель навчального процесу до такого невизначеного 
майбутнього? Враховуючи нестійкість, зумовлену мінливими економічними 
умовами, найкращим засобом підготовки людини до праці є ґрунтовна 
початкова й академічна середня освіта” [158, с. 295].  

Одним з організаційно-педагогічних рішень у структурі управління 
змінами є інтегративне використання кадрового потенціалу 
університетської системи освіти через впровадження п’яти діместрів 
(модулів) у навчальному році замість триместрової організації навчального 
процесу. Кожний з п’яти діместрів має лише шість тижнів теоретичних 
занять. Для навчальних дисциплін зі значним обсягом впроваджується 
модульна форма організації викладання курсу. На шість тижнів у 
відрядження цілком реально запросити провідного доктора наук або 
провідного практикуючого фахівця. Тобто організаційно забезпечується 
реальна можливість обміну кадрами найвищої кваліфікації. Використання 
п’яти діместрів дозволяє зменшити кількість дисциплін, які студенти 
вивчають одночасно. 
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Другим рівнем у структурі управління змінами є організація 
наукових досліджень через чотири базові принципи, що створюють 
американську систему інноваційного розвитку країни і які наводить І. 
Рибальченко, коли характеризує Національний Науковий Фонд (NSF) 
США: стратегія, конкуренція, демократія та партнерство. “Стратегія: 
інновація (створення принципово нових, відсутніх досі технологій та 
галузей економіки на базі найновіших досягнень науки) ... 
Конкуренція: жоден (за деякими винятками) інноваційний проект не 
фінансується державою на неконкурсній основі ... Демократія: кращих 
визначає не чиновник, а саме наукове співтовариство ... Партнерство: 
сучасний етап розвитку науки є етапом інтеграції. Найважливіші 
відкриття робляться на перехресті наук, найреволюційніші технології 
виникають на перехресті галузей економіки. Основою інновацій є 
взаємний обмін ідеями, потребами, можливостями тощо…” [431, 
с. 327-328]. 

Третім організаційно-педагогічним рішенням у структурі 
управління змінами є оцінки якості університетської системи освіти 
через застосування як вступного тестування, так і поточного та 
вихідного. Складність розробки виважених тестів та значна кількість 
дисциплін потребують пошуку ефективних форм зазначеного 
контролю. Якщо у системі університетської освіти комплексу “Києво-
Могилянська академія” (КМА) при вступному тестуванні для всіх 
напрямів підготовки загальними профілюючими дисциплінами обрані 
українська та англійська мови, то цілком можливо продовжити цю 
ідею і на поточний та вихідний контроль. Можливо на кожний рік та 
на кожний триместр чи діместр обрати одну чи дві, скажімо, базові 
дисципліни як загальнопрофілюючі, додатково до англійської мови, по 
комплексу “Києво-Могилянська академія”для всіх напрямів 
підготовки.  

Разом з поточним та вихідним тестуванням доцільне створення 
спільних комісій університетів з прийому іспитів, що є бажаною 
складовою структури управління змінами. Наприклад, іспити з 
англійської мови, історії України та філософії у м. Миколаєві 
приймають доктори наук з Києва, а у Києві – доктори наук з 
Миколаєва. Така організація одночасно забезпечить і взаємопорозуміння, 
своєрідне підвищення кваліфікації, підвищить відповідальність не тільки 
викладачів та студентів, а також і адміністрацій. Зрозуміло, що для 
впровадження нової концепції об’єднання у цілісну систему 
університетської освіти комплексу КМА потрібні розробки на 
першому етапі інтегрованих навчальних планів за спеціальностями як 
єдиного взаємозв’язаного плану для кожного університету, визначення 
базових дисциплін, своєрідного скелету. На другому етапі потрібна 
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розробка консолідованих навчальних планів для всієї системи 
університетської освіти комплексу КМА. 

Консолідований навчальний план для всієї системи університетської 
освіти комплексу “Києво-Могилянська академія” дозволяє мати реальний 
консолідований штатний розклад як по споріднених кафедрах та 
факультетах, так і по всьому комплексу в цілому при збереженні 
абсолютної самоврядності Національного університету “Києво-
Могилянська академія” та Миколаївського державного гуманітарного 
університету ім. Петра Могили, бухгалтерій і таке інше. 

Консолідований штатний розклад так само дозволяє створити єдині для 
комплексу “Києво-Могилянська академія” спеціалізовані ради із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій. Тобто взаємодоповнення та 
консолідація професорсько-викладацького складу в межах комплексу – це 
природний процес об’єднання для досягнення престижної мети – 
покращення якості освіти від бакалавра до доктора наук власне у системі 
університетської освіти комплексу, яка здатна автономно розвиватися, 
доповнюючи традиційну систему освіти.  

Для більшості людей мають високу цінність такі можливості, як 
свобода пересування і вибору місця проживання, політична, соціальна та 
економічна свобода, право на створення сім’ї, реалізації творчих 
здібностей, гарантія прав людини та інше. Концепція людського розвитку 
передбачає можливість людей покращувати своє здоров’я, здобувати 
знання і професійні навички при одночасному використанні досягнутих 
результатів, що надають ці можливості для відпочинку, праці, політичного, 
громадського та культурного життя. Збалансованість цих двох аспектів 
надає можливість досягти сталого людського розвитку [490, с. 254] та є 
дійовим елементом у структурі управління змінами університетської 
освіти. 

Експертами “Програми розвитку ООН” розроблена концепція 
людського розвитку, що базується на чотирьох основних положеннях: 
рівності, продуктивності, сталості та розширенні можливостей [490, с. 253-
254]: споконвічно усі люди повинні мати рівні можливості, що не залежать 
від статі, раси, національності, класової приналежності, походження, місця 
проживання, рівня добробуту і таке інше; усі люди повинні мати 
можливість підвищувати продуктивність своєї діяльності, повноцінно 
брати участь у процесі формування доходу та працювати за справедливу 
грошову винагороду; доступ до можливостей має бути забезпечений не 
тільки нинішнім, а й майбутнім поколінням за рахунок усіх форм 
фізичного, людського та природного капіталу; розвиток має здійснюватися 
зусиллями людей, а не тільки в інтересах людей. Розширення можливостей 
означає підвищення відповідальності людей за долю своєї сім’ї, країни та 
людства в цілому. 
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За результатами системного аналізу О.В. Глузман доводить, що 
протиріччя розвитку університетської педагогічної освіти можуть бути 
“розв’язані за умови реалізації таких принципів: демократизації та 
автономізації; гуманізації як пріоритету особистості; гуманітаризації 
як пріоритету загальнолюдських цінностей та культури; 
фундаменталізації; інтеграції; універсалізації; педагогізації; 
інтелектуалізації; безперервності освіти; інноваційності; національного 
й регіонального підходу” [91, с. 123-125].  

Джеррі Е. Гудісон відмічає, що, як і у багатьох країнах світу, вища 
освіта Великобританії “переживає період швидких змін” [108, с. 91]. 
Вчений розглядає запропоновану Джоном Біггсом у 1993 році “модель 
третього ступеня освіти” як відкриту систему з власною екологією: “В 
екології системи зміна в будь-якому з компонентів залежно від 
характеру вже досягнутого стану рівноваги або викличе суспільні 
зміни і тим самим створить нову рівновагу, а отже, і нову систему, або 
компонент, у якому відбулася зміна, буде поглинуто, а система 
збереже свій статус-кво” [108, с. 91-92]. 

Ми поділяємо думку В.І. Вернадського і М.М. Моісєєва, що 
процеси розвитку живої та неживої природи, суспільства є 
взаємозв’язаними, слідують та визначаються єдністю законів природи, 
утворюють загальний процес розвитку, яким управляють об’єктивні 
закони. Феноменом розвитку життя на планеті є розум, який є 
результатом розвитку самої природи і не може змінювати її законів. 
Але розум, мабуть, і виник тому, що здатен формулювати цілі 
розвитку і для їх досягнення мусить відшукувати шляхи та діяти у 
відповідності до цих єдиних законів. Як зазначає М.М. Моісєєв, 
“принцип матеріальної єдності світу і принцип розвитку – тільки таке 
з’єднання і може слугувати гносеологічною базою системи знань, у яку 
одного разу буде вкладена сукупність відомостей, які зростають ніби 
лавина, про усі ті процеси розвитку, з якими нас стикає людський 
досвід і який є лише фрагментом єдиного процесу – світового процесу 
саморуху, самоорганізації матерії” [325, с. 11]. 

Отже, фундаментальним організаційно-педагогічним рішенням у 
структурі управління змінами є слідування у всіх діях цим 
фундаментальним принципам єдиного процесу саморуху та 
самоорганізації університетської освіти. 

Людство переходить на керований розвиток, спрямований на 
досягнення загальних цілей, які гармонійно враховують потреби та 
можливості всіх людей без винятку. При цьому враховуються не лише 
потреби сьогодення, але й можливість існування і майбутніх поколінь. 
Така концепція сталого розвитку набула майже культового звучання, 
коли у 1987 році комісія ООН під керівництвом Г.Х. Брунтланд 



290 

Мещанінов О.П. 

опублікувала звіт “Наше спільне майбутнє”. Визначення комісії говорить лише 
те, що сталий розвиток означає розвиток, який не збіднить майбутнє. 
Досягнення сталості розуміється у тому сенсі, щоб рівень використання 
ресурсів був достатнім для забезпечення гарного життя населення та 
знаходився в межах екологічних можливостей довкілля. З одного боку, 
збільшення чисельності населення й обсягів виробництва не повинно 
виштовхувати людство за межі сталих екологічних можливостей щодо 
поновлення ресурсів і поглинання відходів. З другого боку, після досягнення 
цих меж виробництво і відтворення населення повинні здійснюватися 
виключно з метою репродукування. Фізичне, кількісне зростання повинно 
припинитися, тоді як якісне поліпшення повинно продовжуватиметься. 

Зростання швидкостей у всіх процесах діяльності людини, докорінність змін 
соціально-економічних відносин в Україні потребують відповідальних змін і в 
освітянській галузі. Класична педагогічна спадщина А.С. Макаренка 
безпосередньо звертає увагу дослідників на цей феномен: “Педагогіка – річ 
перш за все діалектична, не може бути встановлено ніяких абсолютних правил 
педагогічних мір чи систем. Усіляке догматичне положення, що не виходить з 
обставин і вимог даної хвилини, даного етапу, завжди буде порочним” [260, с. 
362]. Тобто розвиток є необхідною умовою перш за все самої педагогічної дії, 
педагогічної науки та практики. На нашу думку, без взаєморозвитку, 
студентів, професорсько-викладацького персоналу, навчально-виховного 
процесу, науки неможливо досягти головної мети – сформувати особистість.  

Ми поділяємо думку Ю.П. Азарова: “Оновлення – закон розвитку освіти” [1, 
с. 152]. Тобто розвиток – це властивість інноваційної університетської системи 
освіти, якій притаманні гнучкість, мінливість, динамізм. А реальні умови як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища встановлюють своєрідний коридор, 
в межах якого можливий багатоваріантний пошук, рух усіх складових 
навчального процесу. 

Згідно з теорією змін на систему, що знаходиться у неврівноваженому 
стані, діють флуктуації, що загрожують її структурі, і виникає критичний 
момент – система потрапляє у точку біфуркації. В цій точці неможливо 
передбачити, у який стан перейде система. Випадковість впливає на перехід 
системи або того, що від неї залишилось, на новий шлях розвитку. На цьому 
новому шляху, тобто після проходження точки біфуркації, знову вступає в 
силу принцип детермінізму, але лише тільки до нової точки біфуркації, 
виникнення якої передбачити також неможливо. Тобто випадковість грає 
суттєву роль лише у ближньому оточенні та у самій точці біфуркації, а в 
інтервалах між послідовністю біфуркації відбуваються строго детерміновані 
процеси.  

Оскільки концепція сталого розвитку відноситься до глобальних і 
торкається усіх країн, саме тому вона поступово стає своєрідною сучасною 
філософією виживання цивілізації. Саме філософія освіти “вказує на потребу 
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запровадження сучасних концепцій, що зумовлюють виникнення нових 
практичних моделей” [595, с. 18]. Але вирішення глобальних проблем 
знаходиться поза межами теми нашого дослідження, яке сфокусовано на 
пошук шляхів, умов для забезпечення життєдіяльності університетської освіти 
як для сьогодення, так і для майбуття. Цілком зрозуміло, що визначення 
шляхів та умов досягнення цієї мети будується на використанні загальних 
законів природи, положень та принципів, що акумулюють наукові досягнення 
людства. Тому від проблем планетарного масштабу перейдемо до проблем 
регіонів, у яких і функціонують різні за організаційно-педагогічною формою 
університетські системи освіти, що у максимальному ступені враховують 
можливості та особливості регіонів, областей України. 

Побудові теорії розвитку системи народної освіти Росії присвячена праця 
О.М. Новікова, де вченим викладені основні ідеї розвитку освіти: гуманізація, 
демократизація, випереджаюча та неперервна освіта. При цьому кожна з цих 
ідей розкрита через більш ніж 20 принципів з умовами їх реалізації, які 
виступають як основні вихідні положення, структурні елементи педагогічної 
теорії [350, с. 20-23]. О.М. Новіковим надана “авторська концепція розвитку 
російської освіти в умовах переходу людства в постіндустріальну епоху 
розвитку”. Вчений дає чотири провідні ідеї, що відповідають чотирьом 
основним суб’єктам – “споживачам освіти”: особистості, суспільству, 
виробництву та самій системі освіти: 
 Ідея гуманізації освіти через принципи освіти: гуманітаризації; 

фундаменталізації; діяльнісної спрямованості; національного характеру. 
 Ідея демократизації освіти через принципи: рівних можливостей; 

різноманіття освітніх систем; співробітництва; відкритості; регіоналізації; 
суспільно-громадського управління; самоорганізації навчальної діяльності. 

 Ідея випереджаючої освіти через принципи: випереджаючого рівня освіти; 
випереджаючої підготовки кадрів у регіоні; саморозвитку особистості. 

 Ідея неперервності освіти через принципи: базової освіти; багаторівневості 
освітніх програм; доповнюваності базової й післядипломної освіти; 
маневреності освітніх програм; наступності освітніх програм; інтеграції 
освітніх структур; гнучкості освітніх форм [350, с. 2, 262]. 
Наведені ідеї, принципи та умови їх реалізації, на думку О.М. Новікова, є 

“спробою побудувати теорію розвитку системи народної освіти Росії” [350, 
с. 257]. Але ми вважаємо їх підґрунтям теорії, концепції сталого розвитку 
системи освіти, стратегії управління змінами університетською освітою для 
досягнення цілей сталого розвитку цивілізації. 

В.С. Журавський, спираючись на роботи зарубіжних експертів [607], 
визначає, що “стратегія університетської освіти ґрунтується на таких 
пріоритетних принципах випереджаючої освіти”: фундаментальність та 
цілісність надання інформаційних знань; індивідуалізація навчання; практична 
спрямованість знань; застосування у навчанні сучасних технологій та систем 
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передачі знань [141, с. 132-133]. 
Як зауважує В.С. Брюховецький, “...освіта великою мірою має бути 

консервативною. Усілякі революції в освіті не є ефективними. Я маю на увазі 
різькі зміни, тому що вдосконалення необхідно здійснювати постійно. А 
взагалі нічого особливо нового в світі за останні століття ніхто не відкрив, 
технології змінюються, а суть залишається” [44, с. 20]. Вчений визначає: 
“...Але ми все-таки поклали в основу нашу українську, радянську, якщо 
хочете, модель системи освіти, модифікувавши її. Ця радянська модель була 
непоганою, тому що була досить міцною. А от щодо конкретного 
запозичення, то я можу назвати лише одне, дуже важливе, хоча й дуже 
модифіковане і розвинене вже нами, – метод тестування, який ми запозичили 
в Україні, у Львівському університеті” [44, с. 13]. Як бачимо, організаційно-
педагогічна модель В.С. Брюховецького спирається на вічні категорії добра і 
справедливості, на слідування здоровому глузду. Тому вона своєрідно 
збагачує кращі вітчизняні здобутки педагогічної науки.  

Термін “сталий розвиток” прийнятий як офіційний український 
відповідник англійському терміну “sustainable development”. Відповідно до 
найбільш поширеного визначення, що було дане у 1986 році у доповіді ООН 
Комісії Брунтланд, сталий розвиток має “задовольняти потреби сучасності, 
не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 
потреби”. 

Тотальна глобалізація соціальних та економічних процесів змушує 
звернути увагу, по-перше, на розгляд дійсних процесів, визначити чинники 
цих перетворень. Глобальні процеси мають характер невідновлюваності, 
оскільки охоплюють безпосередньо продуктивні сили та структуру 
економіки. Реструктуруючі сили носять взаємозв’язаний та взаємовпливовий, 
тобто інтерактивний, характер. Проблеми розвитку неможливо аналізувати 
без врахування глобальної ролі інформаційного чинника, нових технологій, 
переходу до економіки послуг, стрімкого руху товарів та капіталу через 
кордони. Перед людством постає дилема: чи пірнути у вир глобальної 
багатоаспектної кризи, чи намагатися якось керувати цими глобальними 
перетвореннями за допомогою економічних та соціальних рішень на 
підґрунті культурно-ціннісних пріоритетів. 

Другий аспект проблеми пов’язаний з питанням про роль суб’єкта в 
історії, під яким ми можемо розуміти як усе людство в цілому, так і 
соціальний прошарок, який повинен турбуватися про зміст історичного 
розвитку, або окремі особистості, які вносять у суспільство “нові” ідеї, 
ламають звичайні стереотипи і догми та ведуть інших за собою. У будь-
якому випадку, щоб діяльність суб’єкта мала успіх, потрібні як порозуміння 
реальних процесів, освіченість, так і спрямованість та намагання знизити або 
ж модифікувати рух соціуму. Для цього порозуміння потрібно з’ясувати 
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реальні динамічні сили, які діють у суспільстві, конкретизувати їх по 
відношенню до однієї з найважливіших складових – до університетської системи 
освіти, а також визначити комплекс поглядів та уявлень на ці динамічні процеси 
серед теоретиків педагогіки і практиків управління в університетах. 

Головні світові соціально-економічні явища справляють все більший вплив на 
систему освіти. Розвиток системи освіти відповідає розвитку суспільства [210, c. 
61], а напрями реформування вищої освіти мають адекватно враховувати 
тенденції реформування соціально-економічних відносин у країні [492, c. 170-
176]. 

У 2000 році понад 80% населення світу значних зусиль докладало у 
боротьбі за виживання. Як свідчать прогнози [82, c. 46], через 25 років ця 
кількість людей сягне 90%. За дослідженнями Комісії ООН, прибутки всього 
1% найбагатших людей у 2001 році еквівалентні прибуткам 57% 
найбіднішого населення планети. Близько 25 млн. осіб, що складає 10% 
населення США, має сукупний прибуток вище, ніж сукупний прибуток 43% 
населення світу [127, c. 1, 70]. Цивілізація, де весь час поглиблюється 
небезпечний розрив між багатими та бідними державами і людьми, не може 
вважатися сталою. 

Зростання обсягів знань вдвічі в інформатиці відбувається кожні 5 місяців 
[66]. Це зумовлює перенос акценту у навчанні з передачі знання на процес їх 
народження. Тобто дослідницька робота викладачів разом зі студентами і є 
сучасною формою організації навчально-виховного процесу. При цьому лише 
викладачі, які відповідально виконують свої обов’язки, в змозі сприяти 
вихованню відчуття відповідальності у студентів. Якщо на етапі індустріалізації 
суспільства різниця в ефективності вільної праці порівняно з примусовою 
працею, коли виконавець відлучений від участі у процесі вироблення рішень, 
відрізнялась лише на шість відсотків, то на етапі інформатизації ця різниця стає 
визначально великою. Вирішального значення набуває саме статус 
професорсько-викладацького складу. Ставлення до викладачів мусить базуватися 
на принципах толерантності, поваги до культурних відмінностей, взаємодії та 
поваги, “культури оцінки”. Культура – це наші скарби, спадок, і слід навчитися 
користуватися її результатами, розвивати різноманіття її проявів на шляху 
досягнення універсальності.  

В.І. Супрун звертає увагу на те, що, починаючи з 1987 року, лідери країн третього 
світу дійшли висновку, що ставати на шлях економічного змагання, гонки з самого 
початку відомої невиграшної позиції – означає привести ту чи іншу країну з 
постіндустріального співтовариства на грань соціального вибуху [475, c. 12]. 

Поняття “сталий розвиток” виникло, перш за все, всередині блоку екологічних 
проблем як домінуюча течія після закінчення етапу холодної війни. Все більше 
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людей розуміють необхідність знайти якусь усталену рівновагу між природою та 
суспільством. Необхідність побудови сталого суспільства з часом перемогла та 
порушила захисний пояс старих парадигм росту, валового національного 
продукту як цілей соціального розвитку. Концепція сталого розвитку почала 
перетворювати свідомість епохи індустріалізації у збалансоване екологічне 
бачення. При цьому людство повинно жити у гармонії і врівноваженій взаємодії 
з природою, яка потребує турботи й охорони. Згідно з принципами гуманізму і 
демократії у суспільстві повинно бути забезпечене рівне задоволення потреб 
розвитку і якості життя, включаючи якість оточуючого середовища, рівень 
життя, культури й освіти, можливості для наступних поколінь [421, с. 3]. На 
думку О.С. Разумовського, сталий розвиток людства можливий лише при 
виконанні наступних умов: заміна існуючих технологій на більш чисті і менш 
енерго- і ресурсоємкі; поступова заміна невідновлюваної сировини на 
відновлювану; зниження темпів приросту чисельності людства; ріст 
продуктивності праці, що приведе до підвищення якості життя; ріст 
наддержавного регулювання й управління через ООН та її установи; ріст 
державного регулювання й управління. Власне, наддержавне і державне 
регулювання й управління забезпечують реалізацію зазначених цілей та умов на 
підґрунті перенесення центру ваги, пріоритету від індивідуальних інтересів до 
суспільних. 

У той же час поширення суто ринкових принципів поведінки на всі сфери 
суспільного життя вкрай небезпечне. Спостерігається відторгнення будь-яких 
фундаментальних морально-етичних і духовних цінностей, які напрацьовані 
суспільством у процесі попереднього розвитку на шляху своєї історії. 
Утверджується пріоритетність ринкових цінностей над соціальними та 
духовними, замінюються фундаментальні принципи суто ринковою доцільністю. 
Внаслідок цього суспільство втрачає свої ціннісні орієнтири. Як небезпідставно 
наголошує відомий фінансист Дж. Сорос, “коли люди відмовляються від своєї 
віри у фундаментальні принципи і намагаються керуватися виключно 
результатами своїх дій, суспільство втрачає стабільність” [465, c. 24]. Сучасна 
модель глобалізації в першу чергу для себе, для її окремих суб’єктів, а не 
глобалізація для всіх, є глибоко хибною [82, c. 49]. 

Надметою університетської освіти слід вважати просування ідей та їх 
збагачення баченням усіх зацікавлених сторін. Як наголошує Роман Шиян, “адже 
ми добре засвоїли з попередніх уроків, що нав’язані зміни – приречені, 
передчасне бачення – засліплює, а стратегія з верху до низу так само недієздатна, 
як і зворотна” [538, с. 1]. Отже, ми цілком погоджуємося з думкою Романа 
Шияна, “що в цій країні є люди, за яких варто поборотися, заради яких варто 
долати перешкоди, що видаються непереборними. Більше того, варто намагатися 
зробити “ймовірне майбутнє” подібним до “нормативного” [538, с. 1]. 
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При плануванні розвитку на кожному з етапів програми дій “належить 
передбачити “ймовірне майбутнє” (“той стан суспільства, який імовірно може 
реалізуватися, якщо не відбудеться радикальних (навмисних) змін у політиці чи 
непередбачуваних (катастрафічних) подій” [537, с. 1]. Йдеться про підсумки 
соціального оцінювання групою фахівців під керівництвом професора НаУКМА 
О.В. Гараня у рамках підготовки проекту Міністерства освіти і науки України і 
Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”. Оцінювання, “що має на меті 
з’ясувати ставлення “причетних до політики” – керівників, учителів, батьків та 
учнів до заходів, які пропонуються згаданим проектом” [538, с. 1]. Проект 
передбачає три етапи і триватиме десять років. За результатами соціального 
оцінювання вчені “визнають найважливішими “заходи з модернізації навчальних 
планів і програм, розробки нових підручників та інших навчально-методичних 
матеріалів, створення належної навчально-технічної бази” [537, с. 1]. 

Вочевидь потреба перед плануванням будь-яких зазначених змін у 
проведенні соціального оцінюванння зі збагаченням висхідних ідей та 
пропозицій бачення усіх зацікавлених сторін. При цьому оцінювання має 
носити досить розширений характер, оскільки зорієнтовано саме на врахування 
бачення “усіх зацікавлених сторін”. На наше переконання, найбільш 
зорієнтованими для досягнення означеної мети є процедури оцінювання 
корпоративної культури. Власне, це і утворює певну частину “інформаційної 
системи управління освітою”. Поруч з цим окрему увагу слід приділити 
формуванню “культури використання цієї інформації для прийняття рішень на 
різних рівнях врядування освітою” [541, с. 1]. На жаль, існуюча глобальна 
економічна система, в центрі якої знаходиться ринок та незадіяні інші соціальні, 
політичні та духовні регулюючі механізми, не здатна забезпечити гармонію 
цивілізації на планеті Земля. 

Г.Г. Малинецький наводить три віхи історії розвитку свідомості, 
світогляду, ставлення існуючого покоління до нащадків [262, с. 539]. 
Вісімнадцяте століття – з відомим висловом Людовіка: “Після мене – хоч 
потоп”. Друга віха, вісімдесяті роки двадцятого століття, характеризуються 
словами Нобелівського лауреата, ліберально-демократичного класика Фрідріха 
Августа Хайєка про те, що ми не повинні особливо турбуватися про наступні 
покоління, оскільки останні не в змозі подбати про нас. Наступна, третя, віха у 
1992 році на Міжнародній конференції ООН у Ріо-де-Жанейро характеризується 
імперативом сталого розвитку людства, правом на розвиток існуючих 
поколінь не за рахунок, не позбавляючи наступних поколінь можливості 
розвитку. Ми вважаємо, що четверта віха висвітлюється думкою Д.І. 
Менделєєва (1834-1907) [461, с. 800], що “ми не повинні залишати нащадкам 
менше, ніж отримали самі”. Тобто усій університетській спільноті слід визнати 
особисту відповідальність перед майбутнім поколінням, що є витоками 
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концепції сталого розвитку. 
Стає зрозуміло, що зі старим світоглядом, стереотипом мислення на шляху 

технологізації цивілізації, за яким людство впевнено рухалося впродовж 
останніх чотирьох століть, однозначно не вижити нікому. Тому багато 
свідчень – від Хіросіми та Чорнобиля до бомбардування у центрі Європи 
сербів та терористичні акти 11 вересня 2001 року у США. Саме дії локального 
характеру мали глобальний ефект. 

Мова йде про вирішення задач значного масштабу – про управління не 
тільки економікою, але і всім історичним процесом. Щоб аргументовано 
приймати відповідальні рішення, людині потрібно реально уявляти, між чим 
потрібно здійснити вибір. Потрібно використовувати методи математичного 
моделювання систем, що знаходяться у розвитку, для оцінки можливих 
варіантів траєкторії розвитку суспільства. Як свідчить досвід, талановито 
сформульована задача є більш вагомим досягненням, ніж можливості 
обчислювальної техніки на шляху досягнення мети [262, c. 545]. Слід зробити 
справу, а не лише обмірковувати її. Як зауважує Г.Г. Малинецький, нові задачі 
придумати значно важче, ніж вирішувати традиційні, лише залучаючи нові 
обчислювальні можливості комп’ютерної техніки [262, c. 545]. Ще один не 
менш важливий фактор – це надання студентам можливості працювати 
самостійно. Самостійну роботу слід поєднувати з відкритим та фактично 
необмеженим доступом до найкращих поколінь персональних комп’ютерів з 
фантастичними ресурсами. Тоді створюється своєрідне творче, вільне та 
продуктивне середовище. Утворюється своєрідна аура, коли студент 
самостійно, згідно з власними уявленнями та пріоритетами, може ставити 
обчислювальні експерименти, працювати в той час, коли він має натхнення. 
Така організація самостійної роботи студентів як чинник управління змінами 
дозволяє досягти головного – це пробудити та підтримувати сталий інтерес, 
мотивацію. 

Різноманіття обладнання і складність функцій, які властиві системам 
великого масштабу, потребують особливого підходу до вивчення та 
проектування цих систем. Потрібно враховувати якісно новий характер 
великих систем. Звідси і виникає комплекс особливих теоретичних і 
практичних питань, які об’єднані під назвою “системотехніка”. Як визначають 
Гаррі Гуд та Роберт Макком, а також як свідчить практика вітчизняних 
досліджень, проектування систем великого масштабу розпадається на дві 
досить яскраво означені стадії: визначення функцій і структури системи в 
цілому; вибір та проектування компонентів (елементів) системи [107]. 

Перша стадія – функціонально-структурна, чи стадія “макропроектування 
системи”. При її реалізації потрібні фахівці широкого профілю, які мають 
загальні широкі знання і кругозір та усвідомлюють специфіку складних 
систем. Вони можуть охопити систему в цілому та здатні залучити фахівців 
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інших, більш вузьких, профілів, для більш глибокого рішення різних 
специфічних сторін та функцій системи. Зазначені спеціалісти, як інженери-
системотехніки (system engineers) чи системні аналітики, і є провідними 
(головними) фахівцями у виробленні загального підходу до складних систем. 
В той же час інженерів-системотехніків доцільніше називати не 
спеціалістами, а універсалістами (generalists) [107], тобто фахівцями, які 
націлені на загальне, універсальне, чому і підпорядкована діяльність 
більшості університетів класичного типу. 

Друга стадія – проектування компонентів, чи “мікропроектування 
системи”. При її реалізації необхідні фахівці вузького профілю, тобто 
спеціалісти, які спрямовані на властиве, спеціальне, все те, що 
притаманне окремому компоненту, на підготовку яких і спрямовані 
професійні інститути класичного типу.  

Сучасний університет інноваційного типу відповідає потребам 
цивілізації по підготовці універсалістів, кадрового потенціалу широкого 
профілю, який орієнтовано на вирішення завдань із розвитку складних 
систем, які оточують людину. Тому сам університет у сучасному стані 
відповідає визначенню та призначенню складних систем. Йдеться про 
функціонально-структурне проектування складної університетської 
системи освіти, яка на сучасному, міждисциплінарному та 
полікультурному рівнях являє собою органічне поєднання навчальної та 
наукової підсистем, які доповнюють одна одну та утворюють єдину 
цілісну освітянську систему (глава 3) з єдиною метою управління 
змінами – формування особистості з новим рівнем світогляду вільної 
людини. 

Спираючись на проведений теоретико-методологічний аналіз, ми 
дійшли висновку, що характерними рисами університетської освіти як 
складної організаційно-педагогічної системи є: цілісність, або єдність, 
системи – наявність у всієї системи загальної мети, загального 
призначення (університетська система освіти повинна відповідати 
оптимальними відгуками на множину вхідних впливів при визначеному 
критерії, показнику ефективності); складність системи, що вміщує велику 
кількість компонентів, виконуючих функцій, велика за кількістю входів 
та за власною абсолютною вартістю; складність поведінки, 
функціонування університетської системи освіти – оскільки 
відображається складними взаємозв’язками, характеристиками, які 
описують систему, а зміна однієї характеристики призводить до змін 
багатьох інших характеристик; непередбачуване за часом надходження 
зовнішніх впливів на входи університетської системи освіти, тобто 
неможливість точного передбачення навантаження на систему; наявність 
змагальних, конкурентних об’єктів, які впливають на функціонування 
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Щоб відповідати глобальній місії, сучасний університет інноваційного 
типу, по-перше, повинен бути системою, якій притаманні додаткові 
властивості. Головною властивістю університетської системи освіти є 
технології організації навчання кадрового потенціалу, які ефективні як у 
столиці, так і у регіоні та які впроваджують власний еталон якості освіти. 

На Глобальному Форумі з розвитку менеджменту та бізнес-освіти в 
Чикаго Гаррі Тукер, голова Ради директорів Motorola, Inc., підкреслив, що 
заклади бізнес-освіти мають бути настільки близькими до споживачів своєї 
діяльності, щоб стати “генетично однією командою” [85]. Одним з 
висновків, який ми робимо з наведеного, полягає у тому, що ми повинні 
керуватися в своїй діяльності тими ж принципами побудови успішних 
організацій, яким ми вчимо наших студентів, клієнтів. Університети, що 
організовують бізнес-освіту, повинні бути організаціями-лідерами. Щоб 
стати “генетично однією командою”, потрібно так управляти змінами, щоб 
об’єднати навчання студентів з практичною діяльністю у сучасному бізнесі 
безпосередньо під час навчання та безпосередньо поруч та разом з 
сучасними лідерами бізнесу, спираючись на бізнесові структури як на базу 
організації сучасного, ефективного інноваційного навчального процесу. 

На початку виникнення та становлення самостійної України гостро 
постає проблема використання всього передового, що зробила світова 
освіта для залучення молодого покоління до відродження держави, 
забезпечення єднання нації навколо розбудови економічно розвиненої 
країни, яка активно працює над інтеграцією у світовий економічний, освітній 
та науковий простори. 

Актуальність та масштабність поставлених завдань визначили 
утворення мережі вищих навчальних закладів системи Києво-
Могилянської академії, що сприятиме формуванню відношення держави 
до розвитку освіти як до найвищого із пріоритетів розвитку суспільства. 
Потрібні механізми, які б забезпечували повне усвідомлення усіма 
викладачами та персоналом культурних цінностей університетської освіти, 
необхідності інтеграції кожного викладача та працівника в єдине 
навчальне середовище. 

Сучасна Києво-Могилянська академія виступає своєрідним 
об’єднанням центрів кристалізації провідних професорсько-
викладацьких кадрів, активних, творчих, обдарованих і позитивних 
представників ділових кіл як у центрі, навколо НаУКМА, так і у 
регіоні, навколо Миколаївського державного гуманітарного 
університету ім. Петра Могили, зорієнтованих на створення у 
навчальних закладах організаційної культури, сприятливої для 
інновацій. Таке об’єднання центрів кристалізації являє собою цілісну 
систему університетської освіти комплексу Києво-Могилянської 
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академії з власними критеріями оцінки якості, які б сприяли 
необхідній зміні особистості та визначенню життєвих планів. 

Якість роботи групи людей дуже залежить від здібностей 
особистостей, які утворюють групу, і досить слабко залежить від того, 
як ці люди організовані у групу. Але здобутки при хорошій організації 
та хороших працівниках варті зусиль на пошук ефективної 
організаційної структури групи [105].  

У здоровій організації її члени не витрачають часу на припущення 
щодо подій в організації, майбутній роботі та загальному стані в 
організації. Єдиний спосіб звести подібні заняття до мінімуму – це давати 
членам організації таку ж повну інформацію з цих питань, як і з технічних 
питань. Така відвертість знову ж таки приводить до труднощів, коли 
організація потрапляє у стан тимчасової депресії. Але добре інформована 
організація завжди знаходиться у кращому стані. Погані новини так чи 
інакше будуть відомі. 

Планування змін на шляху реформування університетської системи 
освіти слід робити згідно з “новою парадигмою динамічних змін” [509, c. 
49 ], яка випробувана та реалізується для вдосконалення структури 
організації. М. Фуллан формулює цю парадигму динамічних змін у 
вигляді восьми основних уроків, які “пов’язані між собою, і жоден з них 
сам собою не може бути корисним. Кожний урок повинен діяти завдяки 
мудрості інших семи: ...Не можна керувати значущими процесами. (Чим 
складніша зміна, тим менше ми можемо на неї впливати). Зміна – це по-
дорож, а не схема. (Зміна нелінійна, перевантажена непевністю і захоп-
ленням, а часом і нестерпна). Проблеми – наші друзі. (Проблем не уник-
неш, і ми не можемо вчитись без них). Бачення та стратегічне плануван-
ня прийдуть згодом. (Незріле бачення і планування навпомацки). 
Індивідуалізм та колективізм повинні мати однакову силу. (Немає 
єдиного вибору між ізоляцією та колективним мисленням). Не діє ані 
централізація, ані децентралізація. (Потрібні обидві стратегії – з верху 
до низу і з низу до верху). Зв’язок з мирним середовищем обов’язковий 
для успіху. (Найкращі організації вчаться зовні так само, як і всередині). 
Кожен є носієм змін. (Зміни є надто важливими, щоб залишати їх на 
експертів. Особисті думки і майстерність – ось вищий захист)” [509, 
с. 49-51] . 

М. Фуллан доповнює ці традиційні уроки новими уроками, які 
узагальнюють “теоретичний та практичний поступ за минулих п’ять 
років: ...моральна мета складна і проблематична; теорії змін та теорії 
освіти взаємопов’язані; конфлікт і розмаїття – наші друзі; збагнути 
сутність діяльності на межі із хаосом; емоційна освіченість містить і 
викликає неспокій; культури співпраці містять і викликають хвилювання; 
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боріться із незв’язністю: єднання та формування знань мають 
вирішальне значення; єдиного рішення немає: критично ознайомтеся 
із наявними вченнями і виведіть для себе власні теорії і власні 
переконання” [510, c. 45-46]. 

На стійкість управління університетською системою освіти 
впливають такі фактори: рівень та швидкість наведення 
інформаційного порядку у компонентів; кількість, розмір та 
організаційна структура, змістовна значимість компонентів 
управління; швидкість інформаційних потоків між компонентами; 
рівень та швидкість передачі недостовірної інформації до об’єктів 
управління. 

Синергетика дозволяє виробити нові підходи до навчання та 
освіти, до ефективного інформаційного забезпечення різних верств 
суспільства через навчаючі комп’ютерні програми, які несуть нове 
бачення світу та нові засоби мислення, що реалізують синтез 
результатів природних та гуманітарних наук [348, с. 297]. 

Ми дійшли висновку, що специфіка управління змінами 
університетської освіти в умовах сьогодення України базується на 
поєднанні та залученні усіх можливостей, на своєрідній педагогічній 
синергії. Педагогічна синергія – це трансфер існуючих положень, 
принципів, моделей та систем цінностей, показників та індикаторів, 
критеріїв оцінки з різних галузей застосування до педагогіки і, як 
слідство, відкриття нових сфер застосування наявних рішень, 
досягнень. Завдяки педагогічній синергії в умовах перехідної 
економіки України стає можливим впровадження концептуальної 
організаційно-педагогічної моделі сталого розвитку університетської 
освіти. Завдяки педагогічній синергії зростає ефективність діяльності 
університетської освіти, відбувається розвиток-розширення 
можливостей вибору внаслідок поєднання, інтеграції, злиття окремих 
компонентів в єдину систему. Досягається сталий розвиток. 
Педагогічна синергія в ринкових умовах – це додаткові форми, види 
освітніх послуг на одному або декількох ринках. Це перша, або 
основна, друга та післядипломна, заочна та дистанційна, додаткова та 
індивідуальна, паралельна та неперервна освіта, різноманіття 
форматів освіти [315]. 

Таким чином, 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 здібностей, гарантії прав 
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людини при одночасному використанні досягнутих результатів для 
праці, відпочинку та культурного життя; слідування у всіх діях 
фундаментальним принципам єдиного процесу саморуху та 
самоорганізації університетської освіти, що перебуває у постійному 
розвитку за діями 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 досвідом діяльності у бізнесі; 
застосування передових досягнень у різних галузях до педагогіки, що 
оновлює, синергетично розширює сферу інновацій, забезпечує 
розвиток. 

 
5.3. Спрямованість розвитку університетської освіти  

на формування конкурентоспроможної національної еліти 
 

Терміном “еліта” (франц. elite – кращий, відбірний, відбирати, 
добірність) позначають: кращі, відбірні екземпляри, сорти будь-якої 
рослини, тварини, які отримали шляхом селекції для виведення нових 
сортів; кращих представників суспільства чи будь-якої його частини 
[460, с. 758]. 

Перше визначення наводить на висновки, що для відбору, селекції 
найкращого насіння, якщо мова йде про рослини, потрібно 
створювати відповідно найкращі умови, які б сприяли розвитку 
найбільш привабливих властивостей того чи іншого виду. Більше 
того, саме через відбір найкращих екземплярів створюється 
можливість виведення нових сортів, що забезпечує піднесення 
якостей, тобто розвиток усього виду. 

Друге визначення спирається на елітарний світогляд Платона 
(427-347 до н.е.) [333, с. 89-91]. У його працях “Держава” та “Закони” 
пояснюється необхідність і природність існування еліти – людей, які 
отримали особливе виховання і достатній досвід для управління 
державними справами. Платон вважав, що державні функції можуть 
успішно виконувати лише вибрані, філософи [333, с. 89]. В той же час 
природним є перехід обдарованих людей з нижчої соціальної групи 
до вищої та навпаки. Наведене положення і покладено у підґрунтя 
теорії “циркуляції еліт”. Відмітимо, що “Платон висував модель 
організованого суспільства, а Д’юї – суспільства, що перебуває у 
постійному розвитку” [595, с. 15]. 

Історія суспільства доводить, що кожному етапові розвитку 
цивілізації відповідає свій устрій системи управління, влади. При 
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цьому тільки частина людей виконує функції управління. Як відзначав 
М.О. Бердяєв (1874-1943), “будь-який життєвий лад є ієрархічним і має 
свою аристократію, неієрархічною є тільки купа сміття, і тільки в ній не 
вирізняються жодні аристократичні ознаки” [235, с. 6]. І далі: “...аристократ 
не прагне будь-що піднятися вгору, він від початку відчуває себе вгорі... 
Боротися за успіх і підвищення – неаристократично...” [235, с. 8]. 

Терміном “аристократія” (грецьке aristokratia: aristoV – кращий, kratoV – 
влада) позначають: вищий, привілейований прошарок класів, що 
експлуатують, багата чи родовита знать; одна з форм державної влади у 
Давній Греції, панування знаті; привілейована верхівка якого-небудь класу 
чи соціальної групи [459, с. 53]. 

Зміст поняття еліти, по-перше, передбачає спадковість, родові традиції, і 
тому для аристократії приналежність до еліти виступає як доля 
призначення, як родова елітарність, а не особиста. По-друге, в поняття еліти 
традиційно вкладають певну духовну якість особистості, її власні заслуги і 
якісні ознаки особи. 

За поглядом К. Манхейма (1893-1947), для кожного етапу розвитку 
цивілізації характерний свій тип еліти [519, с. 145-147]. Так, для 
доіндустріального суспільства характерна еліта на основі крові, для 
індустріального – на основі приватної власності (багатства), а для 
постіндустріального – на основі інтелектуальної продуктивності 
(ефективності). Також еліта поділяється на статичну, динамічну та 
наслідування, на професійну та групову, а в залежності від стилю правління 
– на демократичну, ліберальну та авторитарну [265]. 

За думкою Дж. Бернхема, А. Фріша та інших учених, існування еліти 
обґрунтовується потребами у здійсненні управлінських функцій соціальних 
відносин, забезпеченням потреб суспільства в управлінні. Розвиток 
цивілізації, етапи науково-технічних революцій у суспільстві ведуть до 
відчуження управління від власності, до утвердження інтелектуальної еліти. 
Сучасне розуміння влади – це доступ до знань та інформації. Саме знання є 
силою, сила є знанням, як визначав Ф. Бекон (1561-1626) [333, с. 312]. 

Отже, управління суспільством не може виконуватися всім суспільством, 
воно потребує кваліфікованого виконання управлінських функцій меншістю, 
кращою меншістю, що забезпечує вагомий результат. “Це перехід обмеженої 
кількості у загальну системну якість” [235, с. 8]. 

Соціальну систему, її владну вертикаль можна представити як піраміду з 
чотирма рівнями. Перший, верхній, рівень утворюють елементи, політична 
еліта, яка бере безпосередню участь у схваленні та прийнятті рішень з 
використання державної влади. Другий, середній, рівень утворює 
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бюрократична еліта, за М. Вебером (1864-1920) – ієрархія знання, що охоплює 
представників управлінського апарату, які мають владні повноваження та 
виконують важливі державні функції [148, с. 507]. Третій рівень складає 
комунікаційна та ідеологічна еліта, тобто представники науки, культури, освіти 
та засобів масової інформації, які виконують функції трансляції рішень, які 
прийняті “нагорі”. Нарешті основу піраміди складають маси населення, які 
“виступають об’єктом управління” [83, с. 99]. Найважливіша функція еліти 
полягає у формуванні та прийнятті стратегічних рішень, забезпеченні їх 
доведення до рівня громадянської свідомості та поведінки. 

За думкою Е. Фромма (1900-1980), для маси населення є характерним 
пошук захисних механізмів, коли людина тікає від свободи, 
відповідальності за самостійні рішення, запобігає ізоляції та підкоряється 
правилам, що встановлюються елітою. Для людей владної орієнтації 
характерним є активна позиція і бажання зробити інших залежними від 
себе, використовувати їх для своїх цілей. Тобто існування еліти і мас є 
психологічною необхідністю, найбільш ефективним засобом 
функціонування суспільства [333, с. 831-834]. 

В.К. Липинський (1882-1931) обґрунтував концепцію “національної 
аристократії” відповідно до потреб національного відродження [383, с. 316]. 
Він стверджував, що потрібен активний гурт людей, які здатні до 
пропагування та формування політичних, державних та культурних 
цінностей, виступають носіями єднальної ідеї. Ні етнографічна маса людей, 
ні окрема територія та мова не створять автоматично націю. Саме цей 
активний гурт однодумців і є носієм національної ідеї. 

За теорією італійського економіста і соціолога В. Парето (1848-1923), 
соціальна система прагне до рівноваги [148, с. 511-512]. Це динамічна 
рівновага, що детермінується елітою суспільства і яку складають заможні, 
талановиті та обдаровані її члени. В. Парето установив залежність між 
рівнем доходів і числом людей, що їх одержують, яка має зворотний 
характер та названа в літературі “законом Парето” [490, с. 204]. Соціальна 
динамічна рівновага підтримується циркуляцією еліт. Формування еліти 
відбувається із нижчих верств суспільства, коли найбільш обдаровані в 
кожній сфері діяльності люди піднімаються у вищі, там розширюють свій 
вплив, досягають певного розквіту, а згодом перероджуються і зникають. 
Зазначена циркуляція і є “універсальним законом історії” [384, с. 207]. У 
стабільному суспільстві домінує еліта, для якої характерним є 
консервативний світогляд, а у нестабільному, трансформаційному 
суспільстві домінує еліта з комбінаторним світоглядом, тобто “майстри 
політичних комбінацій”, які вміють швидко й результативно розв’язувати 
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існуючі проблеми. 

У стабільному суспільстві через функціонування державних та 
громадських інститутів еліта виконує функції цілепокладання, 
адаптації, інтеграції та легітимації. В умовах трансформації 
суспільства характерною є кардинальна зміна суспільних цінностей і 
норм. Відбувається, як правило, параліч діяльності суспільних 
інститутів, що у якійсь мірі компенсується активністю еліт. При 
цьому, з одного боку, “значно зростає роль еліти у формуванні в 
суспільній свідомості системи оцінок та цінностей, а з іншого – 
меншає довіра мас до еліти” [384, с. 14]. Але в будь-якій ситуації, як 
пише політолог Г. Лассаелл, “розподіл суспільства на еліту і масу – 
універсальний” [245, с. 26]. 

На наше переконання, поняття “національна еліта” не слід 
пов’язувати з національністю людей, з яких складається зазначена 
еліта. Потребує свідомої відповіді низка питань: “Чи можна назвати 
еліту національною, коли вона діє не в інтересах суспільства, всіх 
громадян, тобто всієї політичної нації? Чи можна назвати 
національною ту еліту, в якій кожен розуміє свою тимчасовість 
перебування при владі лише для власного збагачення, добре 
розуміючи, що його діяльність, даючи зиск йому особисто, остаточно 
руйнує економіку і соціальну сферу суспільства, ставить під загрозу 
існування держави й суспільства в цілому? Чи можна назвати еліту 
національною, коли ці люди, спираючись на інстинкт власного (а не 
суспільного) самозбереження, тримають свої капітали за кордоном, 
щоб у разі небезпеки “податися геть до своїх капіталів”? [544, с. 15]. 
Поділяємо існуючу точку зору, що до еліти не може входити 
безпринципна людина, навіть якщо вона обіймає високу посаду, і 
вичерпну відповідь дасть лише історія українського суспільства. 

Цілком слушно ставить питання Г.І. Мірський і сам дає на нього 
відповідь: “Звідкіля ж взялись ці десятки і сотні авторів та редакторів, 
стараннями котрих руйнувався, перетворювався у брудний та кривавий 
пил величезний гранітно-нерухомий образ соціалізму? Вони не з неба 
звалилися, а зійшли з лав радянських університетів” [317, с. 81]. 

На жаль, окремі університети у сучасній Україні зайняли позицію 
очікування, а то й тимчасової бездіяльності. Посилаючись на економічні 
труднощі, вони не розвивають організацію навчального процесу 
адекватно до змін, що відбуваються під час зміни соціально-
економічного устрою у новій державі. За думкою М. Головатого, 
“...сьогодні не лише бракує розуміння, але й просто не модно вести мову 
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про виховання національної самосвідомості, чіткої громадянської 
позиції, патріотизму звичайного пересічного громадянина. Така ситуація 
надто загрозлива, найперше, з огляду на потребу формування життєвих 
ідеалів і цінностей молоді – нової генерації українства” [93, с. 49]. 
Найголовніша функція сучасного університету в Україні полягає в тому, 
щоб створити максимально можливі умови для розвитку особистості 
кожного громадянина, людей всіх прошарків суспільства, забезпечити їм 
відповідний цивілізаційний рівень свободи, прищепити, дати змогу 
“відчути смак свободи”, сприяти реалізації та самовираженню творчого 
потенціалу особистості, на що неодноразово звертає увагу 
В.С. Брюховецький [46, с. 4]. 

Найкомфортніше почуває себе та частка української еліти, яка 
встигла і прихопити власність, і сповна забезпечити свої сім’ї, 
влаштувати дітей на навчання та проживання за кордоном. На жаль, 
вкрай потрібна Україні інтелектуальна еліта – вчені, освітяни, діячі 
культури і мистецтв – існує лише на межі задоволення фізіологічних 
потреб.  

За думкою Аристотеля (384-322 до н.е.), “ті держави мають 
хороший устрій, де середні люди представлені у найбільшій 
кількості... коли ж одні мають надто багато, а інші нічого не мають, 
виникає або крайня демократія, або олігархія у чистому вигляді, або 
тиранія саме під впливом протилежних крайнощів” [93, с. 48].  

У перехідний період існують лише острівці стабільності. На наше 
переконання, це, по-перше, традиційні класичні університети. В цей 
період усі суспільні зв’язки стають неврівноваженими і плинними. 
Саме ці обставини надають можливості робити у перехідну добу 
“звершення, про які в період стабільності годі й думати” [172, с. 82]. 
Своєчасними активними зусиллями можливо надати порівняно 
невеликий імпульс для започаткування і реалізації інноваційної ідеї та 
почати рух у новому напрямку розвитку. Достатньо згадати історію 
відродження Києво-Могилянської академії у 1991 році та 
розповсюдження ідеї надання якісної освіти на регіональному рівні, 
що втілюється шляхом утворення Миколаївської філії Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” у 1996 році. Це означає, 
що до процесу підготовки національної української еліти насправді 
мають доступ талановиті вихідці з будь-якої соціальної групи чи 
прошарку суспільства. Підтверджується теза про безупинний процес 
саморозвитку і самооновлення еліти. Ми поділяємо думку Ф. Канака, 
що “кожна з еліт, являючи собою передовий загін певної соціальної 
групи чи суспільного прошарку, є провідною верствою цієї групи чи 
прошарку – її сукупним розумом, проводом, духом і волею. Еліти, 
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щоб відповідати своєму соціальному призначенню, мають бути 
спроможними розв’язувати все нові й все складніші завдання виживання 
й розвитку презентованих ними спільнот” [172, с. 81]. 

Соціальна стабільність суспільства обумовлює безперервну 
асиміляцію від мас до еліти. Сучасній еліті властива соціальна 
мобільність, що поширює соціальну базу формування еліт. Необхідною 
умовою для сталості системи еліт є певне їх поновлення [245, с. 26]. В 
той же час сама структура системи еліт може охарактеризуватися як 
динамічна, змінна структура. Серед елементів таких систем знаходиться 
особа, яка має набір певних особистих якостей, ступінь переваг, що 
виділяє його з оточення людей. Це енергія, розум і характер, мужність, 
особистий вплив та авторитет. Необхідне глибше, масштабніше та 
нестандартне мислення, можливість швидко знаходити вихід із певних 
ситуацій, а якісна перевага полягає у продуктивності ідей, вмінні уникати 
конфліктів або розв’язувати їх, мати “підхід” до людей, до їхніх проблем, 
що потребують вирішення. 

Сучасність, що характеризується докорінною зміною соціально-
економічних відносин у суспільстві, нестабільністю правового поля, 
вимагає від керівників усіх рівнів наявності певних якостей, що властиві 
лідерам. Як зазначають Л.Л. Товажнянський та О.Г. Романовський, 
сучасній Україні потрібні принципово нові форми, моделі і методи 
керування, системи підтримки прийняття відповідальних управлінських 
рішень. Все більш нагальною формується потреба підготовки та відбору 
нової генерації управлінських кадрів [437, с. 51], здатних розбудовувати 
державу та інтегрувати її у світовий суспільно-економічний простір. 
Потрібні універсали, випускники університетів, які спрямовані на швидку 
та ефективну адаптацію до змінних умов розвитку суспільства, які здатні 
обирати оптимальні управлінські рішення, нести відповідальність за 
результати їхньої реалізації, спрямовані на самовираження та 
саморозвиток, здатні реалізувати себе як творчу особистість. Лідером 
може бути тільки творча особа. 

Вирішальним фактором успіху лідера є добір команди однодумців. 
Якщо торкатися наукової школи, то вона “не сформується навіть за 
наявністю великого вченого, якщо він індивідуаліст, який не вміє чи не 
бажає керувати, не прагне вишукувати здібних учнів, передавати їм свої 
думки, ідеї” [153, с. 34]. Найоптимальнішою командою лідера для 
виконання управлінських функцій є група, що налічує сім-дев’ять осіб, за 
якими конкретизовані певні ролі [86, с. 251]. Лідером є людина, яка має 
високий авторитет та вміє сформулювати перед командою стратегічні 
завдання. При цьому реалізація сформульованого завдання, а також мети 
досягається не за рахунок влади, а завдяки певній організації взаємодії, 
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що гарантує всім членам команди досягнення власного успіху, бачення 
довгострокових особистих перспектив. 

На секретаря команди покладається функція документального 
оформлення проекту, результатів втілення його у життя. 

Генератор ідей виконує функцію постачальника інноваційних ідей та 
підходів, гіпотез та нетрадиційних рішень. Частіше за все це людина з 
фундаментальною університетською освітою, що має найвищий 
інтелектуальний рівень. 

Системний аналітик виконує функцію аналізу даних, ситуацій і шляхом 
аналітичних міркувань відпрацьовує пропозиції та результати діяльності 
інших членів команди. 

Організатор команди виконує функцію реалізації, практичне 
раціональне виконання сформульованих завдань у визначений термін. 

Комунікатор команди виконує функцію збору інформації, даних і має 
високий рівень комунікаційних здібностей, продуктивні зв’язки із 
зовнішніми організаціями. 

Душа чи улюбленець команди виконує функцію утворення 
сприятливого психологічного клімату у команді, відповідає за дотримання 
корпоративної культури та розв’язує певну напругу в міжособистісних 
стосунках, вивчає психологічні взаємовідносини в колективі та знає 
особисті риси своїх колег. 

Контролер команди виконує функцію спостереження за результатами 
прийняття та виконання рішень на кожному етапі роботи, має загострене 
відчуття відповідальності, часового ритму та має сильний характер. 

Формування команд в університетах доцільно впроваджувати шляхом 
постановки завдань та доручення їм здійснення реальних проектів. В 
умовах відсутності сталих джерел по замовленню та фінансуванню 
інноваційних проектів найбільш привабливим є розв’язання актуальних 
проблем свого університету. 

При формуванні управлінських команд з числа студентів для усіх 
знаходиться своє, притаманне особистості, місце. Кожен з членів команди 
відчуває свою затребуваність суспільством, кожен знаходить своє місце, 
оскільки всі не можуть бути лідерами водночас. Лідер може бути один, 
тому командна технологія підготовки управлінських кадрів, на наше 
переконання, має певні та сталі перспективи. Це є природним шляхом 
задоволення потреб суспільства, якому потрібні як лідери, так і команди на 
чолі з лідером. Більш того, феномен лідера розквітає як через розвиток 
особистих якостей, його рис, так і через рівень кваліфікації його команди, 
відповідність характеристик команди соціально-економічним умовам у 
суспільстві. 

Все ж таки, незважаючи на жодні обставини, прогрес не зупиняється. 
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Молоді, амбітні університетські люди беруть участь та виграють ті чи 
інші конкурси. Це надає можливість стажуватися у найкращих 
університетах світу і через те стверджує їх як сучасних лідерів. 

Провідні американські бізнес-школи на ринку освітніх послуг, який, 
за оцінками фахівців, складає 2-3 мільярди доларів США щорічно, 
активно пропонують для керівного персоналу компаній навчальну 
програму Exutive MBA [437, с. 55-56]. Зазначена програма передбачає 
таку організацію дворічного навчання, що зводить до мінімуму відрив 
слухача від роботи й сім’ї, а паралельно вивчаються не більше двох 
предметів. Як зазначає О.Г. Романовський, “створюються умови для 
добровільної інтенсифікації праці, мобілізації усіх інтелектуальних і 
емоційних ресурсів особистості, усього її потенціалу в інтересах 
виробництва” [437, с. 52]. Мова йде про освітню концепцію “розвитку 
людських ресурсів” (Human resources development, HRD). 

Великого значення набувають сталі зв’язки університетів з фірмами, 
що спрямовано на співробітництво і поєднання навчання з практичною 
діяльністю. Створюються центри сприяння розвитку кар’єри та 
працевлаштування. Завдання центру полягає не тільки “у пошуку місць 
практики чи працевлаштування студентів, а у тісному поєднанні 
навчального закладу з його бізнес-оточенням за допомогою студентів” 
[437, с. 55]. Головне завдання центру полягає у плануванні та узгодженні 
навчально-виробничого процесу студента. Практична діяльність студента 
стає навід’ємною складовою його навчання. Потрібна така організація 
цієї діяльності, щоб були задоволені всі три сторони – і студент, і 
роботодавець, і викладач. 

Проблеми становлення нової соціально-економічної системи в Україні 
потребують їх розв’язання і, відповідно, нової системи вищої освіти. 
Актуальність саме розвитку, а не трансформації системи вищої освіти, 
зростає ще і тому, що характер попиту на ринку праці принципово 
змінюється. Розвиток є необхідним у контексті задоволення 
різноманітних освітніх потреб особистості з саморозвитку, для забезпе-
чення її конкурентоспроможності на ринку праці, у формуванні так зва-
них “золотих комірців”, професіоналів, які зайняті у наукоємних сферах 
науки, виробництва, та надання послуг освіти. 

Відомий шлях розвитку – це передусім шлях за рахунок 
фундаменталізації освіти, що забезпечує ефективну адаптацію 
випускників університетів до конкретних умов певної галузі професійної 
діяльності, тобто пристосування професіоналів до вимог ринку. 
Становище висококваліфікованих і високомотивованих професіоналів 
сучасних спеціальностей стає стабільнішим. Саме тому ми вважаємо за 
доцільне створювати максимально можливі умови в університеті для 
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виявлення, самоусвідомлення творчих особистостей з 
індивідуалізацією їх навчання. 

Слід враховувати, що при розширенні в Україні масштабів 
професійної вищої освіти обсяги фінансових ресурсів, що 
виділяються за рахунок держави на освіту, значно скоротилися. В 90-
х роках бюджетні поточні видатки на освіту становили 3,7-5,4% 
валового внутрішнього продукту (ВВП) замість проголошених у 
Законі України “Про освіту” (ст. 61, п. 2) 10% від національного 
доходу. Навіть трансформація, необхідність якої визнано усіма, 
залишається не забезпеченою фінансовими ресурсами. На жаль, ми 
змушені констатувати, що Україна не взяла визнаний у більшості 
розвинених країнах світу курс на інвестиції в людський, соціальний 
капітал. При цьому пошук фінансових ресурсів для розвитку 
університетської освіти взяли на себе фактично самі заклади та 
родини молодих людей. 

Розраховувати перш за все на власні сили – це принцип, який 
покладено у підвалини новоутворених вищих навчальних закладів 
України. Для них, порівняно з традиційними закладами, інша 
альтернатива відсутня. І вже сучасна чотирнадцятирічна історія 
України доводить вагомість прикладів Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” у Києві та її регіональної філії у 
Миколаєві. Тобто наполеглива, завзята праця команди ініціативних, 
творчих особистостей дозволила і відродитися, і розвиватися як 
інноваційній університетській системі освіти, що доповнює, 
урізноманітнює традиційну систему вищої освіти України.  

Якість вищої освіти в першу чергу залежить від належної якості 
науково-педагогічного персоналу. Але навчати потрібно саме тих 
молодих людей, які прийшли зі шкіл, і саме за допомогою того 
науково-педагогічного потенціалу, який характерний цьому регіону, 
що у подальшому приводить до перерозподілу соціального капіталу, 
до посилення регіональної нерівномірності загального соціально-
економічного розвитку. За обраним висловом Даррела Левіса, 
професора університету Міннесоти, “спочатку лікарі повинні 
вилікувати себе”. Тобто кожний заклад повинен опанувати стратегію 
самодопомоги і стратегію самопланування. 

Основна мета в організації розвитку інноваційної університетської 
системи освіти – досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх 
послуг за рахунок ефективного використання зовнішніх і внутрішніх 
ресурсів, у першу чергу неповторних та специфічних навичок, вмінь і 
знань професорсько-викладацького персоналу, кожного працівника. 
Наведемо основні принципи політики змін, які сформулював П. 
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Друкер: час перестати жити вчорашнім днем – теперішнє має працювати 
на майбутнє; людьми не треба керувати. Завдання – скерувати їх; 
працівники мають бути незалежними, тобто – відповідальними [131]. 

Вступ молодої людини до університету – це перша перемога на шляху 
формування власної кар’єри в умовах конкурентної боротьби. Здобуття 
престижного статусу студента, який навчається у престижному закладі за 
перспективною спеціальністю, докорінно змінює соціальне становище 
молодої людини, стабілізує його на достатньо тривалий, за сучасними 
уявами, термін – 4-6 років навчання в університеті. Вступ до університету 
– це можливість спілкуватися з професорами як з особистостями. Як 
слушно зауважує В.С. Брюховецький, “суть освіти, зрештою, – відкрити 
особистість, і якщо нам це вдасться, то ми своє завдання виконаємо” [44, с. 
20]. 

Важливість, мабуть, першозадача, по створенню умов для становлення і 
розвитку особистості окреслюється президентом Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” досить нетрадиційно. “Якось 
в Америці, коли я зауважив: “Чекайте, мені ж відомо, що один чоловік 
заплатив два мільйони тільки для того, щоб дитина вчилася, а дитина “не 
тягне” в цьому університеті”, мені дуже популярно пояснили: “Так. Але 
вона вхожа до таких кіл, які дуже важливі для її однокурсників, і тому, 
фактично, ця людина дуже потрібна” [44, с. 8].  

Ми поділяємо думку В.С. Брюховецького, “що такий університет, як 
наш, має бути установою зі своєю корпоративною культурою, де 
спілкування студента і професора може важити значно більше, ніж той 
курс, що читає професор... І тоді будуть створюватися справжні школи, 
тоді будуть створюватися династії могилянські... 

Але людину не можна навчати двох речей, бо вони не піддаються 
навчанню: по-перше – таланту. От, що є, те є. А талант є в кожної людини, 
його потрібно лише виявити. І друге: людину не можна навчити любити 
свободу...  

І незважаючи на те, що навіть університети не можуть цього навчити, 
все-таки тільки в університетах можна створювати такі умови, в яких 
людина розкриває свій талант, зрозуміє, в чому він полягає. І можна 
створити такі умови, коли людина відчує смак свободи: як брунька 
розкривається, так і вона вибухне і раптом зрозуміє, яке це велике благо – 
бути вільною” [44, с. 20]. 

Нарешті ми підійшли до визначального моменту, до “педагогіки добра” 
[158]. Ось як І.А. Зязюн описує свій виступ з ректорською програмою ідей 
та їх реалізації у квітні 1975 року у Полтавському педінституті: “Ми не 
прагнули першості серед вузів, ми прагнули нових ідей та їх матеріалізації, 
ми прагнули нової психології ставлення до професії вчителя. У моїй душі 
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завжди жила істина древніх: “Нічого нового під Місяцем!” Нове – це давно 
забуте старе. І то – правда! Найяскравіші уми людства мали доволі вільного 
часу, щоб виробляти нові ідеї. Не вистачало часу ці ідеї реалізувати. 
Звернемося до наших попередників, до минулого. Воно завжди наповнене 
майбутнім. Та таким віддаленим у часі, що його можна ожиттєвлювати 
лише крихтами і поступово, перманентно, обережно і пожиттєво. Лише три 
педагоги (і два останні з них – випускники полтавського, нашого, 
навчального закладу), К.Д. Ушинський (1823(1824?)-1871) [97, с. 199], А.С. 
Макаренко (1888-1939) [97, с. 199] і В.О. Сухомлинський (1918-1970) [97, с. 
323], так багато написали, видали стільки цікавих ідей, що кожна з них, 
втілена в життя, є багатством нового і ще незнаного. Усі мої ідеї були 
їхніми” [158, с. 107]. 

І.А. Зязюн ще тоді, у 1975 році, висунув 10 принципів, своєрідних 
постулатів в організації навчального процесу, що і є концептуальною 
моделлю розвитку інституту [158, с. 107-108]: 
“1. Найгуманніше ставлення викладачів до студентів і студентів до 

викладачів за вічним, золотим правилом етики: стався до іншого так, як 
бажаєш, щоб він ставився до тебе (кантівський імператив). 

2. Педагог як учитель – взірець моральності для студентів, приклад для 
наслідування у професійному самовдосконаленні. 

3. Процес навчання в інституті – розвиток потреби на самонавчання, 
самовдосконалення. 

4. Інститут – центр культури міста Полтави та області. 
5. Інститут – центр гуманітарної науки Радянського Союзу з 

впровадженням у життя гуманістичної педагогіки А.С. Макаренка і 
В.О. Сухомлинського. 

6. Педагогіка – мистецтво (К.Д. Ушинський), його творення – 
індивідуальний розвиток педагогічних можливостей кожного студента 
(формування педагогічної майстерності – А.С. Макаренко). 

7. Основа духовності – Краса і Добро (“філософія серця” Г.С. Сковороди), 
основа наукового пошуку – Істина. 

8. У поєднанні Істини, Краси і Добра відбір учнівської молоді на 
учительську професію за “спорідненою працею” (Г.С. Сковорода). 

9. Основа конкурсних іспитів в інституті – творча співбесіда на виявлення 
педагогічної обдарованості. 

10. Плекання гордості кожного викладача і студента за належність до вузу, 
відомого у світі педагогічними талантами, постійне вболівання 
особистим життям і особистою творчістю за його авторитет у місті, в 
області, в Україні, в Радянському Союзі”. А чого варта для всіх нас 
любов І.А. Зязюна до батьків! Він зазначає, що “...основне педагогічне 
кредо моїх улюблених і незрівнянних батьків: твоє щастя у твоїх руках” 
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[158, с. 8].  
Опановуючи методики асистентської роботи, І.А. Зязюн пише. “Що 

тут основне – знання студентами основних питань теми чи щось інше? 
Відчувалося: щось інше! Але що саме? Цього я ще не знав, але розумів: 
догматика навчання знаннєвого цілеспрямування обмежує свободу 
людини, не дає їй можливості самореалізовуватися творчо, 
індивідуально, неповторно, ненав’язливо, суб’єктивно” [158, с. 48]. Ми 
поділяємо думку І.А. Зязюна, що як ректор, так і міністр – це педагог 
№ 1. “Студенти повинні в ньому бачити найкращого лектора, 
найкращого науковця, найкращого організатора, найбойовитішого 
захисника їхніх інтересів і... найгіршого диктатора. Все це, поєднане в 
одній людині, уможливлює педагогічний авторитет... Йдеться про 
ініціативу першої особи, яка на другий день має стати набутком чи 
колективу в цілому, чи окремої мікрогрупи, яка зробить із часом цю 
ініціативу необхідною для великої групи людей”. 

Усі ці ініціативи повинні, за образним висловом І.А. Зязюна, 
“ожиттєвитись обов’язково і стати необхідністю для життя людей, з 
якими перша особа працює”. Це досягається постійною 
наполегливістю ректора у досягненні позитивних наслідків від його 
ініціативи, яку я й класифікую як диктат. 

Диктатура чистоти, найліпшого санітарного стану в інститутському 
середовищі для фізичного благополуччя кожного студента і викладача 
– моє перше і найголовніше ректорське кредо. Я його взяв у А.С. 
Макаренка. Я його дотримувався щоденно. Я його вводив у свідомість 
кожного студента як неодмінну потребу його життя, подібно, 
наприклад, до чищення зубів перед сном і після сну” [158, с. 106-107]. 

Повертаючись до проблем, які спостерігаються на шляху 
становлення інноваційної університетської системи освіти, 
відзначимо, що у більшості державних університетів заміна застарілої 
обчислювальної техніки, формування найсучасніших інформаційних 
мереж за роки незалежності України впроваджено не за бюджет 
держави. Фінансування у більшості випадків здійснювалося за 
рахунок надання додаткових платних освітніх послуг. Але за 
юридичних умов обладнання, будучи поставленим на баланс 
державного закладу, стає автоматично державною власністю, хоча за 
змістом належить виключно колективові, тобто відповідає суті 
колективної власності. Тобто знову ж таки за власну працю 
збагачуються не безпосередні виконавці, працівники, а віртуальна 
особа у формі чиновника, який має надавати дозвіл на використання 
цього обладнання. Це простіший приклад невідповідності юридичних 
норм, які діють у державних закладах, соціально-економічним 
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відносинам у суспільстві. В той же час у розвинутих країнах світу 
професорсько-викладацький склад стає, скоріше, колективним 
орендатором майна університету, хоча це і не оформлюється 
юридично, але це вносить певну психологічну рівновагу, породжує 
атмосферу зацікавленості. 

Ми поділяємо занепокоєння Ю. Рарога щодо “тенденцій 
централізації та бюрократизації” в освіті [422, с. 55]. Вважаємо, що 
виховання конкурентоспроможної національної еліти, творчої 
особистості, здатної до самореалізації, до забезпечення соціально-
економічного розвитку України, можливе лише за умови надання 
молоді свободи вибору. Забезпечити свободу вибору в університеті 
можливо лише при послідовній та невідворотній демократизації 
освіти, як і суспільства, розширенні університетської автономії. 

У ХХІ сторіччі конкурентні переваги матимуть ті університети, 
які організують своєчасну та сучасну освітню реформу, 
будуватимуться на організаційно-педагогічній моделі неперервного 
навчання і викладання, широко впроваджуватимуть такі ефективні 
форми навчання, як робота у командах [509]. Розвиток 
університетської системи освіти ми проводимо водночас і в 
університетах, і у школах, які увійшли до експериментального 
Миколаївського навчального національно-культурного комплексу. В 
організацію комплексу покладена органічна єдність трьох концепцій: 
лідерство професорсько-викладацького складу (творчих 
особистостей), паритетне партнерство та регіональна система 
професійного зростання. Керівникам закладів, що увійшли до 
комплексу, властиве стратегічне бачення організаційних та системних 
освітніх реформ. При цьому найважливішими чинниками, які 
особливо актуальні та визначальні на шляху розвитку регіональної 
системи університетської освіти, є моральна мета, внутрішня та 
зовнішня співпраця, бажання бути взаємокорисними та необхідними 
один одному, а також органічне злиття інтелектуального, 
організаційного та духовного. 

Концепція сталого розвитку регіональної  системи 
університетської освіти перекликається з концепцією сталого 
розвитку місцевості, що набуває все більшого визнання, отримує 
тенденцію до впровадження у багатьох країнах, та охоплює три 
аспекти загального розвитку людства: економічний, екологічний та 
соціальний. Соціальна складова “equity” означає справедливість та 
рівність. Тобто концепція сталого розвитку у соціальному аспекті 
передбачає, що метою соціального розвитку є рівність: більш рівні 
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можливості для більшої частини людей у певній громаді у 
забезпеченні життєдіяльності, а не абстрактного у середніх 
показниках по всій країні [457, с. 132]. Це є продовженням 
національних традицій організації вищих навчальних закладів, які 
були запроваджені ще Петром Могилою у стародавній Києво-
Могилянській академії. Це “всестановість” спудеїв та вільний прийом 
до навчання у будь-який час. Тобто всі бажаючі рівні за можливістю 
здобути освіту. 

Конкурентоспроможні регіональні системи університетської 
освіти не тільки впроваджують демократичне обговорювання, 
широку дискусію щодо вибору шляхів розв’язання регіональних 
проблем розвитку, але і цілеспрямовано впроваджують свої рішення. 
Основним для професорсько-викладацького персоналу, всіх 
робітників “є бажання працювати для здійснення прийнятих рішень. 
Люди не діють за умови, якщо відчувають, що хтось інший приймає 
за них рішення” [457, с. 134]. 

Оскільки державний університет покликаний дотримуватися та 
забезпечувати реалізацію інтересів держави, то основою 
взаємовідносин між студентом, замовником освітніх послуг, та 
професором, виконавцем надання цих послуг, є вимога до них, 
студента та професора, виконувати вимоги, які сформовані іншими і 
зовсім не узгоджені ні з самим споживачем, ні з самим виконавцем. 
Ми поділяємо думку О.П. Дем’янчука, “що жодні справді 
демократичні принципи не можуть бути покладені в основу 
управління державних ВНЗ саме через те, що замовником освітніх 
послуг і споживачем їх продукції є держава, а не окремі особи, є 
суспільство як таке, а не окремі його представники” [122, с. 16-17]. 

Ми всіляко підтримуємо участь студентів у конкурсах і грантах. 
Після їх перемоги і навчання у тому чи іншому університеті світу 
вони повертаються до рідного. В університеті створюються всі умови, 
щоб переможці могли продовжити навчання зі своєю групою, не 
втратили час та особисті контакти. В цьому ми бачимо позитивний 
вплив процесів глобалізації, випереджаюче втілення принципів 
Болонського процесу [141]. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що переможці у конкурсах і 
грантах стають справжніми лідерами, групують навколо себе команду 
однодумців, що є своєрідним утворенням, початком становлення 
майбутньої національної еліти, яка вже опанувала технології 
конкурентної боротьби, має позитивний, власно здобутий особистий 
досвід переможців, має бути і є щасливою людиною [285; 297; 314]. 
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5.4. Взаємозумовленість сталого розвитку 
університетської освіти і особистості майбутнього 

фахівця 
 
Однією з фундаментальних проблем педагогічної науки в 

умовах зміни соціально-економічних відносин в Україні є 
невідповідність рівня вищої освіти потребам сучасного 
суспільства, оскільки від її вирішення залежить майбутнє як 
суспільства в цілому, так і кожного з нас. Але ця проблема стоїть і 
перед кожною з країн. Це обумовлено глобальним зростанням 
швидкостей. Зростають швидкості виникнення та розповсюдження 
нової інформації, нових даних, нових знань. Разом з цим від 
народження до отримання людиною вищої освіти проходить 
фіксований, сталий відрізок часу. Саме за ці перші 23-25 років 
разом зі здобуттям знань, навичок та вмінь формується 
особистість, стверджуються її моральні переконання, норми 
взаємодії, відбувається самореалізація, утворюється духовний світ 
людини. 

В умовах докорінних змін соціально-економічних відносин в 
Україні, що відбуваються протягом чотирнадцяти років, тобто 
половини життя молодої людини, проблема виховання набуває 
найважливішого значення. Саме духовний світ людини є 
фундаментом, підґрунтям її саморозвитку та самоствердження. 
Прості, але зрозумілі усім цінності моралі є категоріями класичної 
педагогіки. Добро, Істина, Краса, Чесність, Порядність, Любов, Віра, 
Надія, Справедливість – все це і є невід’ємними складовими, рисами 
духовності людини. Такі цінності, сподівання властиві людині у 
процесі еволюції, розвитку цивілізації протягом двох тисячоліть. 
Саме вони є стрижнем сталого розвитку особистості. 

На думку І.А. Зязюна, “краса наукова у поєднанні з красою 
художньою є критерієм людської духовності.” Вчений згадує мудрого 
Ф.М. Достоєвського (1821-1881) [333, с. 568-572]: “Краса врятує 
світ!” Вона є єдиним показником порядності в людині. Особистості 
поза Істиною, Красою, Добром і Здоров’ям не існує. А в цьому і 
сутність людської культури” [158, с. 195-196]. 

Відродження духовності можливо починати з сім’ї. Як визначає 
О. Тоффлер, “спільність – це дефіцит” [486, с. 281]. Самотність 
більше не є справою однієї людини, але перетворилася на громадську 
проблему. Сім’я повинна відродити спільність через розширення її 
функцій. Сім’ї потрібно заохочувати відігравати все більшу роль у 
навчання молоді, утворювати паралельні форми індивідуального 
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навчання та виховання. Кожний з нас має відповідати за інших. 
Інноваційні сім’ї повинні формувати мораль і почуття приналежності, 
організувати самих себе в маленькі навчальні об’єднання, які 
самоуправляються та визначаються як повноправні інституції із кредитно-
модульним організаційно-педагогічним устроєм, що доповнюють 
університетські системи освіти. “Створюючи можливість для великої 
кількості людей працювати вдома (або в розташованих по сусідству 
робочих центрах), нові технології можуть сприяти формуванню тепліших, 
більш згуртованих сімей і більш близького, остаточно налагодженого 
суспільного життя. Електронний котедж може виявитися характерною 
особливістю пап-і-мам бізнесу в майбутньому. І це може привести, як ми 
бачили, до нової разом працюючої сім’ї як спільноти, котра залучає до 
роботи дітей (і яка інколи досягає такого розвитку, що включає також 
сторонніх людей)…” [486, с. 285]. 

Аналізуючи міжнародні програми реформування освіти та власні 
здобутки, вчені вітчизняної педагогічної науки узагальнюють вимоги до 
якостей випускників університетів [450, с. 34-35; 380, с. 110], які будуть 
жити та працювати у постіндустріальному суспільстві, щоб розвиватися за 
концепцією сталого розвитку: 
 Гнучко адаптуватися у динамічному суспільстві. Знаходити саме “своє 

місце” і відчувати задоволення своєю роллю протягом усього життя. 
 Творчо та самостійно мислити, критично ставитися до процесів у 

бурхливому світі. 
 Вміти обирати з потоку інформації найважливішу, висувати гіпотези та 

формулювати проблеми, складати план їх вирішення, знаходити 
альтернативні варіанти та приймати відповідальні рішення в умовах 
невизначеності. 

 Вміти працювати у команді, бути комунікабельною людиною, що 
здатна ефективно адаптуватися у різних галузях. 

 Вміти працювати над власним розвитком, тобто бути здібним до 
саморозвитку також протягом усього життя [199, с. 76]. 

 Ініціативно діяти, відчувати внутрішню свободу особистості, яка здатна 
зайняти активну позицію, генерувати власні ідеї та здійснювати вчинки, 
ефективно діяти для їх втілення, реалізації, досягнення 
сформульованих власних цілей. 

 Відповідально діяти та відчувати самодостатність внутрішньої свободи 
особистості, що “знаходить втілення в обґрунтованості й рішучості 
вибору, що нею здійснюється” [20, с. 227]. 

 Бути здатним до свободи вибору як особистісної свободи, поєднаної з 
відповідальністю. 

 Мати високий ступінь мобільності до економічних, виробничих та 
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соціальних вимог, які швидко змінюються [349, с. 11]. 
 Мати високий ступінь заповзятливості, віри в особисті переконання, 

можливість їх досягнення, надії на успіх. 
 Дотримуватися у всіх своїх діях вічних доброчинників, якими є віра, 

надія та любов [343, с. 16]. 
 Мати відчуття нового та вміння використовувати його творчо для 

успіху у своїй справі [224, с. 79-81]. 
 Вміти аналізувати дії людей з усвідомленням, що їх пізнання, як і наші 

власні, також обмежені. 
 Пам’ятати, що будь-яка поінформованість є лише сукупністю інформації, 

яку ми накопичили та маємо. Майбуття завжди народжується 
сьогоденням. 

 Вміти оперативно змінювати стереотипи, змінювати методи та підходи 
до розв’язання проблем. Потрібен баланс між незалежністю та 
традиціями [476, с. 316]. 

 Перед тим, як приступати до якихось дій, слід спочатку зібрати та 
усвідомити певні початкові дані та умови, а потім складати план дій. 

 Вміти складну проблему розподіляти на часткові. 
 Вміти мисленням “прокручувати” можливі етапи рішення проблеми, 

пам’ятати, що мислене моделювання процесу чи системи складає 
основу, ефективність та якість професійного мислення. 

 Пам’ятати, що не завжди прямий шлях вирішення проблеми – 
найкращий. 

 Стверджувати ідею духовності, підвищення рівня культури й 
освіченості українського суспільства. Не забувати, що основа усіх 
речей – гармонія, у тому числі прагнення розумно організувати життя 
у навчанні. 
Наведемо шість “заповідей” Іосифа Бродського випускникам 

Мічиганського університету у 1988 році: 
“1. І зараз, і в прийдешньому – я думаю, це окупиться, – слідкуйте за 

влучністю своєї мови. Намагайтесь побудувати свій словник і 
користуватись ним так само, як ви користуєтесь своєю розрахунковою 
книжкою… 

1. І зараз, і в прийдешньому намагайтесь по-доброму ставитися до 
батьків… Не бунтуйте проти них, бо, по всій ймовірності, вони 
помруть раніше вас, і таким чином ви позбавите себе якщо не від горя, 
то від почуття провини… 

2. Надто не покладайтеся на політиків – не тому, що вони безглузді чи 
безчесні, хоча частіше буває саме так, а не інакше, але тому, що 
масштаби їхніх завдань занадто великі навіть для кращих з них... 

3. Намагайтеся не лізти наперед, намагайтеся бути скромними. 
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4. За будь-яку ціну намагайтеся уникати визнання за собою статуса 
жертви… в той самий момент, коли ви починаєте звинувачувати 
когось іншого, ви підриваєте за собою здібність щось змінити... 

5. У світа, до якого ви вступаєте, дурна репутація. Географічно він 
приємніше, ніж історично, візуально він привабливіше, ніж 
соціально. Дуже сумніваюсь, що він стане симпатичніше на той 
момент, коли ви його залишите. Але це єдиний світ, що ми маємо: 
альтернативи не існує, якби така і мала місце, немає ніякої 
гарантії, що вона була б набагато краще наявного... Намагайтеся не 
звертати уваги на тих, хто буде намагатись зробити ваше життя 
нестерпним. А таких буде багато – і офіційно призначених, і 
добровольців. Якщо їх не можна уникнути, перетерплюйте, але як 
можна швидше забудьте про них...” [440].  
Д. Белл відмічає, що “реальна проблема сучасності (modernity) – 

проблема віри. Використовуючи немодний термін, можна сказати, що 
зараз духовна криза, позаяк нові схови довели свою ілюзорність, а 
старі потоплені. Ми маємо ситуацію, яка відносить нас назад до 
нігілізму; відсутнє минуле або майбутнє, існує порожнина... ідея 
революції все ще декого гіпнотизує, але реальні проблеми 
з’являються в “день після революції”, коли мирський світ знову 
вторгнеться у свідомість і виявиться, що моральні ідеї абстрактні 
проти непокірного бажання матеріального стимулювання або 
привілеїв для чиїхось дітей... 

Що підтримує реальність, коли секуляризована система значень 
довела свою ілюзорність? Немодна відповідь буде ризиком – 
поверненням в західному суспільстві до певної релігійної 
концепції” [22, с. 273]. 

Отже, створення гармонійного навчально-виховного процесу, 
зорієнтованого на формування гармонійної, творчої особистості, 
неможливо поза межами культурно-духовного середовища. В 
сучасній Україні відроджується традиція поєднання релігійного та 
світського виховання, яка сягає корінням у часи прийняття 
християнства в Київській Русі. Спостерігається відновлення духовно-
релігійних осередків при закладах освіти, що “одночасно виконують 
функцію морально-етичного виховання та духовно-світоглядного 
просвітництва, а також функцію психологічної підтримки молоді та 
проведення різних традиційних обрядових дійств” [466]. 

Відомі університети України у цій сфері виконують функцію 
лідерів, оскільки виховання є невід’ємною складовою навчання, 
формування професіонала. Так, на території провідних університетів 
країни відновлюються або будуються нові церковно-духовні споруди, 
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такі як студентські каплиці або церкви. Це, наприклад, у 
національних університетах “Києво-Могилянська академія”, 
“Київський політехнічний інститут”, Київському університеті ім. 
Тараса Шевченка (колись св. Володимира), в Одеській юридичній 
академії, у Львівській академії ветеринарної медицини, в 
Луганському педагогічному університеті. 

Ми цілком поділяємо думку стародавніх, яку наведемо 
українською та англійською мовами, а також латиною: “Ми вчимося 
не для школи, але для життя”; “We do not learn for school, but for life”; 
“Non scholae sed vitae discimus”. Усвідомлення цієї мудрості сучасною 
молодою людиною є запорукою формування особистості, яка 
народжена для щасливого життя. 

Для розв’язання проблеми виховання потрібно створити 
інноваційний вищий навчальний заклад. Але який? І як? Тобто перед 
суспільством стоїть мета – створити інноваційний заклад, який 
адаптований до змінних, динамічних умов у суспільстві. Більш того, 
університети втілюють ідею випереджалючої освіти, що зобов’язана 
задовольняти потреби у фахівцях, професіоналах як для сьогодення, 
так і для майбуття. 

Як зауважує М.В. Рац, слід розрізняти фахівців, які опанували та 
володіють теорією, методами, засобами, інструментарієм у своїй 
спеціальності, чому, в основному, і навчають у вищих навчальних 
закладах, і “професіоналів, які володіють, крім того, цінностями, 
ідеалами і взагалі цілісною професійною культурою” [424, с. 102]. Ми 
поділяємо думку, що подібно до особистості професіонал 
утворюється лише у процесі самовизначення, на шляху становлення, 
існує лише в постійному розвитку. Як зауважує Г.О. Балл, під час 
професійного навчання в оволодінні будь-якою спеціальністю 
“процес осягнення сенсу своєї діяльності” постає механізмом 
становлення духовності” [20, с. 223]. Звернемо увагу на 
закономірність, що виявлена у дослідженнях політологів, екологів та 
економістів. Доведено, що при досягненні певного “оптимального 
обсягу інформації, що використовується у процесі вироблення 
рішення... грамотні прагматичні оцінки змикаються з моральними” 
[20, с. 225]. 

Як слушно нагадує Л.С. Нечепоренко, провідними умовами, 
дотримання і врахування яких забезпечує розвиток, є “три кити” 
вчителя дітей царя Петра І ієромонаха Каріона Істоміна (1640-1712) [343, 
с. 16, 193]: “дотримання і виконання десяти заповідей Ісуса Христа; 
утримання від семи смертних гріхів: гординя, жадоба, похіть, 
обжерливість, гнів, неробство, заздрість; послідовне та неухильне 
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виконання, сповідання вимог трьох доброчинників – Віра, Надія, 
Любов”. 

Системою цінностей або благом, що Альберт Швейцер назвав 
“благоговінням перед життям”, є все, що сприяє розгортанню суто 
людських здатностей і підтримці життя. До негативного або поганого 
належить усе, що пригнічує життя й паралізує людську активність. 
Усі норми великих гуманістичних релігій, таких як буддизм, іудаїзм, 
християнство, іслам, або великих філософів-гуманістів від 
досократиків до сучасних мислителів являють собою специфічну 
розробку цього загального принципу цінностей. Подолання власної 
пожадливості, любов до ближнього, пізнання істини (відмінне від 
некритичного знання фактів) є спільними цілями всіх гуманістичних 
філософських і релігійних систем Заходу та Сходу. Людина змогла 
відкрити ці цінності тільки після досягнення певного рівня 
економічного й соціального розвитку, який дав їй достатньо часу та 
енергії, аби розмірковувати виключно про те, що виходить за межі 
простого фізичного виживання” [508, с. 185-186]. 

Десять Заповідей протягом двох тисячоліть виконували роль 
духовних норм, правил, законів. Ми глибоко переконані, що саме 
вони є своєрідним Зводом, Кодексом сталого розвитку людини, 
суспільства, цивілізації. Це і є ті внутрішні норми, обмеження для 
кожної людини, які утворюють простір, в якому ми всі взаємозалежні, 
у якому може забезпечуватися сталий розвиток для усіх одночасно. 
Саме духовність є тим моральним, духовним, філософським 
об’єднанням людей, які рухаються у своєму розвитку і з 
капіталістичних, і з соціалістичних систем назустріч один одному. 

Вчасно навести вислів Германа Дейлі: “Історичним чинником є те, 
що більшість моральних принципів, які мають силу в Сполучених 
Штатах, вийшла безпосередньо з Біблії і набула широкого 
розповсюдження на цій землі завдяки церквам та університетам. А 
університети самі були засновані переважно церквами, зазвичай 
протестантськими, хоч нині у більшості університетів залишилося 
мало слідів цього походження. Ті, хто віддає перевагу обґрунтуванню 
етичних принципів у культурі та історії, знайдуть у нашій культурі й 
історії здебільшого різноманіття тлумачення Біблії як основи етичних 
принципів. Тому я не бачу потреби вибачатися перед ними за те, що 
базую моральний принцип (мається на увазі принцип обмеженої 
нерівності. – Авт.) безпосередньо на Біблії, а не через посередництво 
нашого пошкодженого культурного спадку” [118, с. 240]. 

Вчений обґрунтовує потребу у принциповому засобі переходу від 
релігійної віри до економічного принципу. При цьому цей “принцип 
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повинен бути досить загальним, щоб його можна було перекласти з 
аграрної економіки біблійної Палестини і Римської імперії на сучасну 
промислову економіку”, а також і постіндустріальну. Г. Дейлі 
формулює цей принцип у формі одинадцятої заповіді: “Не дозволяй 
необмеженої нерівності в розподілі приватної власності” [118, с. 243-
244]. 

Ця заповідь потрібна людству, актуальна для сьогодення, оскільки 
природні ресурси землі обмежені і потрібен докорінний перехід від 
економіки зростання до економіки обмеження нерівності, що стає 
зрозумілим зараз, а не у часи стародавньої економіки Ізраїлю, яка 
була скотарською або землеробською та невеликою за масштабом. У 
ті часи питання перенаселення й екологічного руйнування були 
неважливими, і тому нам бракує відповідних заповідей в іудейсько-
християнській релігійній традиції. Стародавня економіка і 
суспільство Ізраїлю в сучасному визначенні майже відповідали 
концепції сталості. Ознаки цього – в природно високому рівні 
смертності, у низькому рівні виснажування ресурсної бази 
землеробства та скотарства, “особливо коли до цього додавався закон, 
який вимагав тримати землю під паром кожен сьомий рік”. 
Суспільство не зможе перейти від стратегії зростання до стабільного 
стану без встановлення самого принципу обмеження нерівності, 
формулювання етичних принципів, засадничих принципів діяльності 
в світі. 

На наше глибоке переконання, головна проблема полягає у 
подоланні людиною природної схильності до зростання, що виступає 
як природна потреба людини до творення, як улюблений засіб 
утвердження людиною здатності творити і вірування в те, що 
отримана від природи, творця здатність творити є автономною та 
необмеженою. Техніко-економічні проблеми, що постають на шляху 
досягнення сталого розвитку, так чи інакше знайдуть своє вирішення. 
Існує межа зростання чисельності населення, межа зростання 
використання ресурсів на душу населення, межа зростання 
нерівності. Але суспільство завжди знаходило нові ресурси. Для 
постіндустріального суспільства основним ресурсом є знання. В 
цьому розумінні нехай вони зростають вічно, оскільки якщо ми 
поділимося знаннями, то це ми їх примножимо, а не розділимо. 

Усі люди реальні, вони не ідеальні. Але саме людські цінності, які 
означені у Заповідях, реалізуються виключно у самих людях і не 
можуть існувати поза людей. Тобто людство як вид і є тим єдино 
можливим носієм та провідником цих цінностей. У своєму цілісному 
вимірі людство і існує понад двох тисячоліть у сталому намаганні 
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слідувати та дотримуватися цих правил, норм, цінностей. Все це 
притаманне як минулим поколінням, як сьогоденню, так і нашому 
спільному майбуттю. 

Ми погоджуємося з думкою, що “традиційна нормативна система освіти 
не в змозі ефективно відповісти на виклики, з якими стикається суспільство, 
що трансформується. Для цього вона сама повинна перебудуватися за 
відкритою моделлю, у якій процес навчання набуває творчого характеру” 
[228, с. 83]. 

В.С. Горський нагадує, що у країнах Заходу накопичений достатній 
досвід щодо погляду на університет як на “інституцію, де студент 
“навчається вчитися”, де він є самодостатньою і відповідальною 
особистістю, яка сама формує свою власну долю. Професор же – це 
досвідчений консультант, порадник, у співпраці з яким здійснюється 
корекція власного шляху впродовж навчання” [98, с. 27]. 

На особливу увагу заслуговує латинський вираз, теза стародавніх, яку 
наведемо українською, англійською мовами, а також латиною: “Ми вчимося 
викладаючи”, чи “Навчаючи вчимося”; “We learn by teaching”; “Docendo 
discimus”. Отже, на часі підвести підсумок, нагадавши тезу, що втілював у 
Києво-Могилянській академії Петро Могила: “Зичу, аби з вищими науками 
над усе побожність у серцях молоді зорано і засіяно було. Без того мудрість 
усіляка є глупством перед Богом”. А ми добавимо – і перед людством, перед 
дітьми, перед молоддю. 

Характерною рисою сучасного суспільства є мобільність. Мобільність 
людей, товарів та інформації. Це обумовлює суттєві зміни у всьому світі. 
Великі держави, підприємства, фірми в умовах підвищеної мобільності 
розпадаються на маленькі. Кількість зайнятих на виробництві зменшується 
на порядок. Скорочується обсяг матеріального виробництва. В той же час 
зростає обсяг у сфері послуг, який у розвинутих країнах досягає 70% у 
валовому національному продукті. 

Домінуючою тенденцією трансформації вищої школи виступає перехід 
від принципу освіти на все життя до принципу – освіта крізь усе життя. 
Характерною рисою виступає перехід від навчання до освіти, здобуття 
знань, до формування потреби і вміння неперервного самовдосконалення, 
саморозвитку та самовизначення. Стратегія пізнавального процесу: знання – 
інструмент пізнання цілісної картини оточуючого світу. 

Статистичні дані, які наведені ООН, свідчать, що характерною рисою 
розвинених країн є те, що не менше 60% суспільства має вищу освіту. При 
цьому ці 60% забезпечують 95% прибутку країни [156]. Саме тому вища 
школа повинна готувати не дешеву робочу силу, а особистість. Головним 
завданням як середньої, так і вищої шкіл є особистісно-соціальне навчання, 
формування людяності, а не особистісні амбіції [94]. 

Основними принципами гуманізації вищої освіти є: фундаменталізація 
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змісту освіти; гуманітаризація, тобто орієнтація на особистість, на 
формування творчої особистості; діяльнісний підхід, коли здійснюється 
перехід від знаннєвого підходу до діяльнісної парадигми. Головує вміння 
застосовувати знання і залишається актуальним питання: Як треба 
формувати творчу особистість у вищій школі у цих сучасних умовах? 
Отже, потрібний відкритий розум, здатний до змін, розвинута культура 
ринку, віра в ідеали, більш відкритий світ, більше можливостей для 
спілкування, бажання та спроможність спілкуватися та навчатися. 

У моделі випускника-універсала інноваційного університету ХХІ 
століття вчені виділяють три складові: високі особистісні якості, 
порядність; високий професіоналізм, спроможність швидко адаптуватися у 
новій предметній галузі; висока загальнокультурна підготовка. 
Забезпечити досягнення цих якостей, цієї мети можна шляхом: 
індивідуалізації навчально-виховного процесу; диференціації пошуку, 
підготовки лідера у колективі; формування гармонійної творчої 
особистості; посилення гуманістичного спрямування всього професійно-
орієнтованого навчання; поглиблення психолого-педагогічної підготовки; 
розробка та впровадження нової системи виховної роботи студентів та 
аспірантів; демократизація, гарантування створення умов для 
самовираження, максимальне сприяння реалізації особистісних орієнтирів. 

Впровадження заходів для досягнення мети мусить спиратися на аналіз 
відповідей на питання: Що дали батьки? Що дали вчителі? Що здобув сам? 

Психологічною наукою встановлено, що в умовах прискіпливої опіки 
матері та при деспотизмі батька неможливо розраховувати на закладення 
основ формування лідера. Такі умови – це смерть для лідера. В той же час 
у батьків, які зайняті, а дітям надана свобода поведінки, створені у родині 
умови довіри та заохочення до прийняття дитиною самостійних рішень та 
розуміння відповідальності за прийняття цих рішень – це бажані умови для 
становлення лідера. 

В.О. Кудін наводить твердження, яке все більш поширюється у США, 
що “краще бути відмінником у середньому університеті, ніж трієчником – 
у престижному” [224, с. 164]. Різні початкові умови, різний рівень знань, 
різний рівень розвитку комунікаційної компетенції абітурієнтів – все це 
обумовлює втілення як єдиного критерію, оцінки динаміки, прирощення 
знань та вмінь за допомогою рейтингової системи оцінки рівня знання, а не 
використання традиційного середнього балу. 

Значну увагу має психологічний білль про права, що належить доктору 
Вірджинії Сатір, американському психологу й психотерапевту, що, на нашу 
думку, є своєрідними законами злагоди та гармонії [208]. Ось ці “П’ять 
свобод: свобода бачити і чути те, що відбувається тут і зараз, але не те, що 
було, буде чи повинно бути, – і свобода поділитись цим з іншими; свобода 
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думати про те, що думає людина, а не те, що слід думати, – і свобода 
поділитись цим з іншими; свобода відчувати те, що людина відчуває, а 
не те, що слід відчувати, – і свобода поділитись цим з іншими; свобода 
хотіти і обирати те, що людина хоче, а не те, чого слід хотіти, – і 
свобода поділитись цим з іншими; свобода накреслювати шляхи 
самореалізації, а не розігравати жорстко задану або свідомо безпечну 
роль, – і свобода поділитись цим з іншими” [208]. 

Природний стан людини об’єктивний і закономірний, тому 
об’єктивним і закономірним є природні права. Вони історично були 
згруповані у тріаду природних прав на життя, свободу і власність. 
Усвідомлення норм права і фіксація їх в документах, законах, які 
приймаються законодавчою владою і підкріплюються силою держави, – 
це постійний, нескінченний процес.  

Психолого-педагогічна наука традиційно багато уваги приділяє 
проблемам формування особистості. Так, ще В.М. Бехтерев (1857-1927) 
пов’язував поразку Росії у війні 1905 року з Японією з відсутністю 
соціальної особистості. Так само динамічні зміни в Україні загострили 
проблему недостатньої підготовленості керівників. 

16-17 травня 2000 року у м. Харкові відбулася Міжнародна 
наукова конференція “Творча особистість у системі неперервної 
професійної освіти”. Одним з рішень конференції є: “Вважати однією 
з найактуальніших проблем вітчизняної психолого-педагогічної 
науки і практики розробку системи формування творчої 
індивідуальності професіонала-лідера як одну з передумов подолання 
соціально-економічної кризи в Україні” [429]. 

Для формування творчої індивідуальності професіонала-лідера 
потрібні ресурси. Професіонал не може стати компетентним сам по 
собі. Відрізняють особисті та зовнішні ресурси. Особисті ресурси: 
фізіологічні; загальні знання, вміння, порозуміння; професійне 
оточення: вміння прилаштуватися; процедури: вміння робити, діяти; 
оперативні вміння; пізнавальні здібності; вміння спілкуватися, жити; 
культура. Зовнішні ресурси: мережа взаємовідносин; банки даних; 
документація; доступ до експертів; доступні засоби зв’язку: 
комп’ютер, Fах, Internet, E-mail та інше. 

Професіоналізм, чи професійна компетенція, – це комбінація між 
різними чисельними знаннями та вміннями, залежить від багатства 
його оточення, від можливостей доступу до цих засобів, ресурсів. 
Спроможність комбінувати засоби та ресурси – це здібність людини 
підвищувати свою компетенцію, розвивати творчість. При цьому 
виділяють різні засоби, знання та вміння: загальні знання: поняття, 
вміння, які дозволяють зрозуміти проблему, феномен, що не залежить 
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від контексту роботи; спеціальні знання в професійному оточенні: 
контекст роботи, правила управління, культура організації: соціальні 
правила, організація установи та інше. 

Як приклад доцільно згадати проект перепідготовки 1000 
співробітників, який здійснили у Франції. Проект 1000=1000. За 
умовами проекту, всім, хто підлягав скороченню, було запропоновано 
безкоштовно пройти перепідготовку для здобуття нового фаху. З 
восьмиста осіб, які погодились, всі з успіхом пройшли навчання. При 
цьому витрати на навчання вмінню вчитися склали близько 75%. До 
переліку дисциплін цього блоку увійшли вивчення мови, історія, 
географія. 

Другий приклад пов’язаний з опитуванням 100 експертів країн 
Європейської Ради для визначення рейтингу серед ефективних методів 
для підвищення професійного рівня. Результати опитування свідчать, що 
експерти перевагу надали двом з методів: запровадження досвіду як 
позитивного, так і негативного – 345 балів; письмові звіти про діяльність 
– 345 балів. Інші методи отримали такі бали: підтримка наставників, 
опікунів – 325; дискусії з колегами та експертами – 285; читання 
технічної літератури – 285; короткочасні навчальні програми – 251; 
конференції – 241 бал. 

Слід відзначити, що професійний розвиток виступає лише як сторона 
особистого розвитку. Розвиток творчої особистості здійснюється через 
викладача – транслятора знань і залежить від того, наскільки культурно 
насичений зміст дисципліни. Як зазначає С.О. Сисоєва, структура 
творчої особистості має такі складові [452]: педагогічна взаємодія між 
учасниками навчально-виховного процесу; вплив на творчу 
активність; зумовленість творчості; потреби людини у творчій 
самореалізації. 

Наведемо спогади І.А. Зязюна про “кращі риси студентів 
Полтавського педагогічного інституту. Із чітко окресленим від 
природи відчуттям свободи, з постійним прагненням цю свободу 
бачити в людях, які його оточують, з надміром творчих обдарувань, 
Андрій (Остапенко) у роки студентського життя почував себе не 
досить комфортно, особливо в інститутському середовищі, де досить 
відчутними були “диктаторські” вимоги ректора до студентів” [158, 
с. 209]. Але як зазначає Г.В. Гегель, “людина виховується для 
свободи” [333, с. 626]. 

Як зауважує О.М. Пєхота, власні мотиваційні засоби, потреба до 
творчої активності повинні замінити страх як провідний мотив 
навчальної діяльності [380]. Не можна порушувати права студентів та 
аспірантів. Навпаки, треба сприяти задоволенню освітянських потреб 
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молоді у вільному виборі дисципліни для опанування. Тільки вільна 
людина спроможна стати творчою особистістю, лідером. Треба навчитися 
жити в умовах свободи, причому як викладачам і студентам, так і 
адміністрації та аспірантам. Вільна людина – відповідальна людина, 
особистість, яка несе відповідальність за правильність вибору перед собою 
та перед нащадками. Обгрунтований вибір дисциплін, методів та форм 
навчання дозволяє молодій людині власноруч проектувати своє майбутнє, 
виховує самодисципліну та відповідальність. Доцільно використовувати 
технологію педагогічного проектування, при якому група викладачів 
випускної та інших кафедр разом із студентами на підставі чітких цілей 
освітньо-виховної роботи складають і реалізують індивідуальні плани 
підготовки творчої особистості професіонала [429]. 

Наведена частина психолого-педагогічних засад є тим теоретичним 
підгрунтям, на базі якого в Україні у Національному університеті “Києво-
Могилянська академія” та МДГУ ім. Петра Могили впроваджується 
концепція вільного творчого навчання, або, як зауважує О.П. Дем’янчук та 
виходячи з філософії цього принципу, “освіта для вільного розвитку”– 
Liberal Arts Education [121, с. 103]. Концепція вільної людини, свободи у 
виборі дисциплін для навчання та безпосередня відповідальність за свій 
власний вибір – все це є необхідною умовою, яку неможливо замінити, для 
формування творчої особистості молодого вченого. 

Ми поділяємо думку І.А. Зязюна щодо значимості, іміджу навчального 
закладу як центру культури. “Учитель і культура нації, культура народу і 
країни – поняття невід’ємні. Так було, є і буде в усіх народів світу. Без 
урахування цього годі і помислами досягти поступу в економіці, політиці, 
ідеології” [158, с. 210]. 

Проблема формування особистості молодих вчених набуває нового 
змісту у зв’язку з втіленням багаторівневої системи вищої освіти. Межа, 
коли навчання в бакалавраті, на спеціаліста та на магістерських програмах 
перетворюється в дослідження та на етапі аспірантури формується 
молодий вчений, здатний вирішувати сформульовані актуальні наукові 
проблеми, ще недостатньо визначена. З одного боку, навчання на 
магістерських програмах носить груповий характер, але з другого боку, 
магістр повинен здобувати поглиблені спеціальні уміння та знання 
інноваційного характеру, мати певний досвід їх застосування та продукування 
нових знань для вирішення професійних завдань. Тобто освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра носить явні риси, які притаманні молодим 
вченим. В свою чергу, традиційна форма навчання в аспірантурі – 
індивідуальна, крім підготовки за програмами філософії та іноземної мови. 
Цілком природно включити до освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів поглиблене вивчення філософії та іноземної мови зі складанням 
традиційного кандидатського мінімуму, який включає також іспит зі 



327 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

спеціальності. Власне для методичного забезпечення цього навчання доцільно 
використовувати відповідні державні програми. 

При виконанні наукових досліджень вчені обов’язково використовують 
елементи теорії логіки. Під час публічного захисту здобутих наукових 
результатів вчений залучає всі свої вміння до формування власної думки, 
відстоює та доводить опонентам правомірність знайдених рішень, спирається 
на основи ораторського мистецтва, що опановуються при вивченні риторики, 
логіки. 

Молодий вчений повинен вміти слухати та чути доводи опонентів, мусить 
бути широко освіченою людиною, культурною, обов’язково дотримуватися 
етики ділових відносин. Він повинен достойно, аргументовано та переконливо 
відстоювати власні погляди та здобуті нові наукові результати. При цьому 
недостойна така дискусія, яка приводить до конфлікту, до образ опонентів. 

Інтегративний процес формування особистості молодих вчених якраз і 
реалізується шляхом включення до складу дисциплін навчального плану 
бакалаврату саме логіки, риторики, етики та естетики. В цьому і є природне 
поєднання змісту та методів навчання з цілями, методами та формами 
науково-дослідної діяльності молодих вчених. 

В умовах недостатнього фінансування університетської системи освіти, 
яка повинна весь час трансформуватися та відповідати реальним умовам та 
трансформації суспільства, невичерпним ресурсом виступає кадровий 
потенціал студентів, магістрів та аспірантів. Саме цей ресурс доцільно 
спрямовувати на розвиток університетської системи освіти. Відомим є факт, 
що намагання пояснити свою думку, навчити молоду людину новому, 
передати їй свої знання та вміння, мають зворотну сторону. Саме тоді, коли 
молодий вчений передав свої знання студентам, навчив їх, саме тоді, власне, у 
ньому самому та ним самим відточилася та стала більш лаконічною думка, 
саме тоді вона набула більш глибокого та переконливого змісту. 

У цьому і полягає глибинний сенс органічного поєднання навчання та 
наукового дослідження. Поєднання в процес творчості, коли лише умовно 
можливо відділити процес здобуття знань та вмінь від процесу відкриття чи 
здобуття нового знання, що притаманне науковій роботі. Тобто сучасне 
навчання носить характер здобуття знань.  

Ми цілком поділяємо думку І.А. Зязюна, “що освіті надається 
першочергового значення як єдиного засобу включення творчих 
можливостей кожної Людини в налагодження економічного і культурного 
розвою Держави. З цього починали всі розвинені країни світу. До цього 
прагнули кращі уми України в різні історичні періоди її розвитку” [158, 
с. 308]. 

Суспільство сталого розвитку має за найвищий пріоритет критерій 
виживання та підтриманого (сталого) розвитку, що, останній, виявляється 
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через критерії, по-перше, високої якості життя та, по-друге, високої 
моральності. Закономірності суспільства якості життя: рушійна сила 
спрямована на підвищення якості життя, моральності, позитивного 
розвитку, а не максимального споживання, що яскраво висвітлюється 
фразами: “Жити здоровим чи хворим – велика різниця”, “Гроші є, а 
щастя немає”, “Знай міру”. У суспільстві якості життя “розширений 
пакет” не купується, а заробляється, в чому і є гарантія 
конкурентоспроможності нового суспільства, його виживання. 

Отже, необхідна розробка складних, тонких та глибоких програм у 
сфері виховання, освіти й культури, що орієнтовані на етику високої 
моральності, якості життя й сталого розвитку. В реалізації цього 
університетська освіта повинна спиратися на стратегію, етичну місію 
та інтелектуальну роль університету. Етична місія університетської 
освіти – це захист прав, протидія посяганням на інтелектуальні права. 

Демократична освітня система спрямована на врахування 
неповторної індивідуальності учасників навчально-виховного процесу 
з їхніми ціннісними орієнтаціями. Тому всі зусилля щодо 
індивідуально спрямованих наукових робіт є бажаними ще й тому, що 
лише захоплена людина здатна впливати на формування творчої 
особистості. 

Ставлення викладача до студента, прийняття його особистості як 
потенційного фахівця з більш високими якостями, ніж у викладача, а 
в цьому і є прогрес людства, може бути зрозумілим та оціненим 
молодим партнером, студентом. Саме таке ставлення до наших 
майбутніх “надій”, як до власних дітей, з вірою та любов’ю, і є 
головною гарантією великої справи виховання та турботи про 
зростаюче покоління, про тих, хто прийде за нами. 

Культура мови є найбільш помітним та простим свідченням 
прийняття всього доброго, нового, що народжується саме в цей час, 
прагнення та бажання взяти активну участь у становленні більш 
гуманістичного суспільства, де особистість громадянина вважається 
найбільшою цінністю, де цінується інтелект та здібність як висловити 
пропозицію, так і здійснити її, Віра не тільки в світле майбутнє, але й 
відчуття добрих змін, які вже зараз відбуваються. 

Становлення МДГУ ім. Петра Могили є прикладом того, як 
звичайні люди поставили завдання відкрити державний вищий 
навчальний заклад, знайшли однодумців і у Верховній Раді, і в 
міській раді, і серед викладачів та батьків, діти яких закінчували 
школи, – це додає сили та Віри у плідну, а не даремну працю за світле 
майбутнє наших дітей. 

Наведемо як узагальнюючі слова Чарльза Ріда: Посієш думку – 
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пожнеш вчинок, посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – 
пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю. Це пов’язане зі 
словами Конфуція: Якщо буде добро у серці, буде привабливість у 
характері. Якщо буде краса у характері, буде гармонія у домі. Якщо 
буде гармонія у домі, буде порядок у нації. Якщо буде порядок у 
нації, буде мир у всьому світі. В.О. Кудін так трансформує мудрість 
наведених слів [224, с. 125-126]: Якщо будуть впроваджуватися 
найбільш важливі принципи педагогіки, які випробувані часом, 
будуть успіхи у навчанні. Якщо будуть успіхи у навчанні, відбудеться 
всебічний розвиток мислення і відчуттів учнів. Якщо буде всебічний 
розвиток мислення і відчуттів учнів, буде в учнів вдосконалення їх 
розуму та знань. Якщо буде вдосконалення розуму та знань, 
сформуються талановиті фахівці-професіонали. Якщо сформуються 
талановиті фахівці-професіонали, відбудеться з успіхом розвиток та 
вдосконалення життя країни та її народу.  

Таким чином, вирішення проблеми сталого розвитку 
університетської системи освіти взаємозумовлено потребами сталого 
розвитку особистості, її виховання, що доцільно здійснювати, 
поєнуючи мудрість академічної спільноти та завзяття молодих вчених 
[285]. У стратегічному аспекті потрібно спроектувати та 
впроваджувати у практику повсякденної діяльності університетської 
системи освіти відповідні коригуючі елементи, у тому числі 
інформаційні технології, Іnternet-форуми, що зорієнтовано на 
забезпечення її сталого розвитку [284; 287; 300]. 

 
 

Висновки 
 
1. Сталий розвиток університетської системи освіти досягається 

через процес прийняття організаційно-педагогічних рішень 
протягом усього часу функціонування на усіх етапах розвитку. 
Це дозволяє університетській системі освіти добитися сталого 
стану, а сталий розвиток набувається не одноразово, а на шляху 
наполегливої, активної та повсякденної праці усіх учасників 
навчально-виховного процесу, що урівноважена обмеженими 
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 
сталою, якщо при подоланні протиріч, що виникають у її 
межах, їх вирішення не виводить систему за межі допустимого 
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ризику, коли негативні наслідки діяльності врівноважуються 
позитивними діями. 

3. Під сталістю прийнято вважати здатність закладу зберегти та 
покращити результати, які були досягнуті за рахунок зовнішньої 
підтримки після її завершення. 

4. Сталий розвиток університетської системи освіти – це коли у 
максимально можливому ступені поєднані переваги класичної фор-
ми 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 оточеня; якість університетської освіти. Як 
якість життя суспільства повинна визначатися різноманіттям 
життєвих благ, що можуть гарантуватися кожному її члену, так і 
якість університетської освіти як процесу протягом усього життя та 
результату і для особистості, і для усіх може та повинна 
гарантуватися суспільством кожному її члену і визначатися 
різноманіттям рівнів, форм, темпу, змісту, спрямувань та місць 
надання освітніх послуг; усвідомлення нової сфери діяльності, нової 
функції університетської системи освіти – сприяти комплексному 
усвідомленню етичних, юридичних, освітніх та культурних наслідків 
розвитку нових інформаційних та комунікаційних технологій, 
визначенню пріоритетів й виробітки етичних принципів; встановлення 
моральних орієнтирів; виконання ролі інтелектуального охоронця; 
належний перегляд та оновлення підходів у сферах, що мають 
насущне значення для суспільства; підготовку положення, концепції, 
програми дій, декларації, кодексів по культурі миру; сприяння 
просвітництву й вихованню у дусі прав людини. 

6. Створення організаційно-методичних умов для сталого розвитку 
університетської освіти на шляху поетапного розв’язання проблем 
передбачає: 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 співавторами бачення 
“ймовірного майбутнього”; наступним кроком є соціально-
педагогічне оцінювання плану змін по досягненню обраного 
“ймовірного майбутнього” зі своєрідного меню пропозицій, що 
знову ж таки зорієнтовано на збагачення баченням усіх зацікавлених 
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сторін з урахуванням регіональних відмінностей 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 маршруту з урахуванням пріоритетів 
та неповторної індивідуальної цінності усіх учасників навчально-
виховного процесу, особистостей професорсько-викладацького 
складу; організація розвитку університетської освіти матиме 
ознаки цілісного підходу до розв’язання нагальних проблем та 
забезпечення подальшої сталості підтриманих заходів у рамках 
проекту змін. Потрібна зацікавленість учасників змін, оскільки без 
особистої зацікавленої участі очікувана зміна не матиме ніякого 
сенсу. 

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 синергетично утворюють принцип – освіта протягом життя 
для всіх.  

8. Визначені характеристики розвитку університетської системи освіти 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; цілеспрямована 
діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей з орієнтиром 
на розвиток природного творчого потенціалу кожного. 

9. Потрібен збалансований розвиток людства в цілому, відмова від 
багатьох звичайних речей. Управління змінами університетської 
освіти спрямовано на формування “нової людини”, нового рівня 
світогляду вільної людини, здатної діяти в обмежених умовах, в 
гармонії з оточуючим середовищем, коли у суспільстві повинне бути 
забезпечене рівне задоволення потреб у розвитку і якості життя, 
культури і освіти, включаючи можливості для наступних поколінь. 

10. Надзадачею університетської системи освіти є визначення 
виваженої стратегії розвитку нації. Зараз, як ніколи, країні потрібні 
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молоді інтелектуальні лідери, які підготовлені в інтересах 
національної безпеки України. Університетська система освіти 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 
програми та поєднувати теоретичні концепції з відповідним діловим 
досвідом у процесі викладання. 

12. При розбудові нашої держави – України – ми повинні розраховувати 
перш за все на власні сили та ресурси. У формуванні 
конкурентоспроможної національної еліти, яка здатна інтегрувати 
Україну у всесвітній соціально-економічний простір, зацікавлена, у 
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 
лідерами та командами. Щоб відбувався природно процес 
самооновлення університетської 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, університетська 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 досвід доводить, що головною передумовою швидкого й 
успішного відродження держави є розвинута та ефективна система 
формування соціального капіталу: довіра; чесність взаємовідносин; 
соціальна справедливість та рівність розподілу доходів. Потрібна 
широкомасштабна допомога системі освіти, яка б дозволила не лише 
виживати, а й розвиватися. 

15. Забезпечення сталого розвитку університетської системи освіти 
досягається за умов дотримання наступних чинників: впевненість і 
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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 незадоволення сучасною 
ситуацією, коли лідери та їх колеги знаходяться у стані чутливого 
сприйняття та здатні приймати позитивні рішення в сучасних 
обставинах; позитивні установки на експериментування та 
відкритість і сприйняття досвіду інших, тобто інноваційний 
характер системи освіти; відсутність прихильності до 
догматичних положень, правил, традицій; високорозвинений та 
активний соціальний капітал, коли відповідальні люди згруповані 
за поглядами, прихильностями та світоглядом, традиціями чи хобі 
і утворюють мережу солідарності – шанувальники історії, театрів, 
галерей, бібліотек, музеїв, Internet, громадські об’єднання, клуби, 
гуртки, спортивні секції, творчі союзи; лідерство, у тому числі 
колективне лідерство чи лідерство установи, закладу; високий 
рівень внутрішньоуніверситетської дискусії, у тому числі всередині 
університетської системи освіти; якість та мотивація розвитку 
соціального капіталу університетської системи освіти; історія 
впровадження “доведених” до успіху, до результатів нових типів 
вищих навчальних закладів, інноваційних проектів, творчих 
об’єднань, колективів; прагнення усіх учасників навчально-
виховного процесу до Істини, Краси, Добра і Справедливості як до 
ситуації сьогодення, так і до майбуття, як для себе, так і для 
нащадків, послідовників. 

16. Риси творчої особистості більш ефективно формуються під час 
дослідної діяльності. Відчуття корисності, потреби в роботі молодої 
людини, можливість пропонувати власні ідеї, бути вислуханим, 
здатним зробити власний внесок у дослідження, безпосередньо 
використовувати здобуті в університеті 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 
неповторну творчу ауру, саме в якій і культивується творча 
особистість. 


