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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ВИХОВНОЇ 
ПРАКТИКИ У ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Безумовно, реформування освітньої системи мусить базуватися на далекоглядному 

баченні того, як повинна виглядати країна освічених громадян через чверть століття, вміти 

це бачення належно подати суспільству і переконати людей у сприйнятті такого бачення. Це 

завдання керівників освіти, науковців, громадських діячів. Сьогодні активно обговорюються 

проблеми, які пов’язані з впровадженням основних стратегій, що накреслені Національною 

доктриною розвитку освіти України у двадцять першому столітті [1]. 

 Головним стрижнем цього документа є доктрина – вчення або філософська теорія, 

система, керівний теоретичний або політичний принцип. Його вживають як систему поглядів 

і положень, які встановлюють напрями розвитку в галузі суспільно-політичної діяльності, 

різноманітні підходи щодо підготовки до нових зрушень. І хоча освітня доктрина чітко не 

проголошує інноваційний спосіб розвитку освітньої галузі як провідний, сучасна 

філософська думка не вбачає іншого шляху розвитку світового суспільства, як шлях 

безупинного оновлення людської практики досягненнями науки. При цьому наголос 

робиться на тому, що новація – це реалізоване нововведення, яке постійно вдосконалюється 

в процесі впровадження, вимагає системних дій, які в своїй сукупності складають основу 

інноваційної політики [2]. 

 Відомо, що демократизація суспільства, побудова ринкової економіки в Україні 

відбувається не еволюційним, а революційним шляхом, тобто не вдосконаленням існуючих, 

а реформуванням попередніх і створенням якісно нових виробничих та суспільних відносин. 

Цей процес протікає на тлі революційних перетворень у світі – економічної та соціальної 

глобалізації, інформатизації виробництва, інтелектуалізації трудової діяльності. 

У сучасному суспільстві освіта стає продуктивною силою, здатною виробляти 

споживчі цінності – знання. Відбувається маркетизація (комерсалізація) вищої та 

професійної освіти, диверсифікація професійної підготовки на основі між- і 

мультидисциплінарних індивідуальних навчальних планів. У більшості держав світу 

фінансування закладів освіти переходить на ринкові принципи із суттєвим збільшенням 

частки недержавних (несуспільних) джерел фінансування в бюджеті державних освітніх 

інституцій.  

На відміну від попередніх реформ освіти, що проводились у СРСР і спрямовувалися 

на зміну змісту й методів навчання, нинішня реформа в контексті побудови нового 



демократичного суспільства зачіпає функціонування системи освіти в цілому та всіх її 

компонентів. Відповідно, і національна освітня політика, і виховна практика мають 

спиратися на орієнтири майбутнього суспільства і свідомо скориговуватися на упередження 

суспільних реформ. Водночас треба враховувати необхідність збереження наступності в 

процесі переходу, щоб уникнути розладу системи і забезпечити її нормальне (чи достатнє) 

функціонування протягом тривалого періоду реформування. 

Окреслимо основні рівні формування освітньої політики та виховної практики: 

- загальнонаціональний, що торкається всіх компонентів системи освіти та 

виховання, тобто сукупності матеріальних, духовних та людських ресурсів і динамічної 

послідовності суспільних, приватних і групових заходів з використанням цих ресурсів для 

розвитку кожної окремої особистості й суспільства в цілому. Цей рівень передбачає, що до 

системи освіти входять формальні та неформальні освітні інституції: сім’я, колектив 

(трудовий, навчальний, вуличний), засоби масової інформації, громадські й політичні 

організації тощо; 

- державний – заходи та засоби забезпечення реформування формальної (державної) 

компоненти системи освіти; 

- регіональний, на якому враховуються особливості розвитку соціальної та 

економічної структур регіонів; 

- інституційний, тобто політика розвитку окремих навчальних закладів, їхніх 

об’єднань, асоціацій тощо [3]. 

В перехідний період мета формування освітньої політики України передбачає не 

розробку жорсткої системи із заздалегідь встановленими нормами і стандартами 

функціонування, а створення гнучкої моделі (або кількох взаємоузгоджених моделей), що 

включала б одночасно безперебійне функціонування попередньої системи і поступове 

впровадження елементів нової. 

Елементи старої і нової систем можуть бути принципово не сумісними. Тому вони 

мають бути визначені на етапі формування освітньої політики із розробленими заходами 

щодо усунення можливих конфліктів між цими елементами. 

Парадигма старої системи освіти, яка, на жаль, досі є чинною в Україні та в інших 

посткомуністичних державах, формувалася під впливом комуністичної ідеології і була 

суспільно орієнтованою, тобто забезпечувала задоволення інтересів суспільства, що було 

пріоритетом порівняно із задоволенням інтересів особистості. 

З проголошенням незалежності України ця парадигма практично не змінилася, 

незважаючи на заміну комуністичної ідеології ідеями національного відродження та 



проголошення пріоритетності розвитку особистості. Водночас ця парадигма властива 

загалом індустріальному та постіндустріальному суспільству. 

Вважається, що парадигма інформаційного суспільства випливає з парадигм 

попередніх етапів розвитку людства і полягає у наступному: 

- дотриманні адміністративно встановлених стандартів у мисленні, навчанні та 

роботі; 

- адаптації до існуючих методів та ресурсів; 

- готовності творчо сприймати розпорядження адміністрації; 

- застосуванні загальновизнаних методів розв’язання проблем. 

 

Важливо уяснити, що для парадигми суспільства знань характерні: 

- взаємне погодження стандартів навчання та виборчої діяльності партнерами 

(учасниками) процесу; 

- самостійне формування свого навчання і своєї роботи; 

- співпраця у визначенні ресурсів; 

- готовність враховувати пропозиції керівників і колег; 

- наявність гнучких способів створення можливостей для висловлення нових 

ініціатив та шляхів їх реалізації. 

Тобто якщо в індустріальному та інформаційному суспільстві головним є засвоєння та 

наступне відтворення у професійній і повсякденній діяльності досвіду минулого, виходячи з 

наявних можливостей і ресурсів та використовуючи відомі методи, то в суспільстві знань 

сутністю буття й розвитку стає створення кожною особистістю нового знання з 

використанням як наявних, так і нових методів розв’язання проблем. 

Розробка освітньої політики та виховної практики на всіх рівнях – це справа, 

передусім, громадська та політична. Управління її реалізацією – це завдання 

адміністративних органів для попередньої системи освіти. В умовах вдосконалення 

демократичного суспільства і впровадження ринкової економіки всі суспільні інституції 

мусять перейти від керівництва до менеджменту, тобто від директивного до ситуаційного 

прийняття рішень на засадах доцільності. 

Системно-функціональна модель суспільства, на яку часто посилаються соціологи [4], 

розглядає суспільство як одне органічне ціле, що характеризується певними властивостями, 

відмінними від характеристик окремих індивідів – складових цього суспільства. Головною 

властивістю суспільної політики є тенденція до збереження або досягнення рівноваги. 

Поведінка людських індивідуумів повністю визначається їхнім місцем у цьому організмі, 

статусом і роллю, яку відігравають. У рамках цієї моделі вони є пасивними, реактивними, 



адаптивними. Такій моделі відповідає централізований механізм управління: контроль і 

стимулювання. 

 На етапах стабільності й повального еволюціонування суспільства системно-

функціональна модель дає змогу забезпечувати безперебійність діяльності компонентів 

суспільства і здійснювати їхнє коригування. У відповідних обставинах управління цією 

моделлю означає використання її для здійснення перетворень стратегії маніпулювання 

пасивних та адаптивних людей. В їхніх найкращих прагненнях має місце заохочування й 

стримування певної зовнішньої сили для створення попередньо визначеного ідеального 

суспільства.  

Інша модель – це модель процесу, в центрі якої перебуває діяльність індивідів. 

Педагогічна та політологічна наука розглядає її як неперервний потік суспільних змін, які є 

агрегатними наслідками індивідуальних дій. Суспільні утворення не мають стабільної, сталої 

форми, а в результаті дій членів суспільства знаходяться у постійному процесі перетворень. 

Характер суспільства повністю залежить від того, що люди думають і роблять, а члени 

суспільства розглядаються як творчі складові. Тобто модель процесу стосується, передусім, 

перехідних суспільств, а отже, вона може бути застосована для аналізу реформ в Україні та в 

інших посткомуністичних державах. 

Якщо суспільство розглядається з точки зору моделі процесу, а метою є побудова 

відкритого суспільства, то стратегія має в корені відрізнятися від попередньої. Її можна 

назвати стратегією емансипації, тобто звільнення від якої-небудь залежності, якихось 

обмежень [5]. Активним і творчим людям передбачає вона надання максимуму можливостей 

для вільного виявлення своїх намірів, очікувань, прагнень. Потенціальні можливості 

суспільства для самотрансформації – потенціал його людської компоненти – тоді стають 

абсолютно вільними з повним усуненням будь-яких обмежень і бар’єрів для людської 

творчості. У цьому сенсі функціонування суспільства визначатиметься не доктринами та 

ідеологіями, а внутрішніми інтересами самих членів суспільства [6]. 

Якщо ці міркування застосувати до управління системою освіти в нашій державі, то 

стає очевидною необхідність суттєвої децентралізації адміністративної системи, зміни 

принципів, відносин між адміністративними органами та закладами освіти, розширення 

спектра діяльності цих органів як рівноправних партнерів навчальних інституцій, а також 

динамічного поєднання стандартів (вимог) і вільної творчості учасників освітньої діяльності 

та виховної практики. 

Вищевикладений матеріал обумовлює висновок про те, що сьогодні необхідно 

негайно розпочати роботу щодо розробки нової освітньої політики та здійснення виховної 

практики в Україні, яка відповідала б сучасному контексту суспільних реформ у 



національному та глобальному масштабах. Цей процес має бути неперервним, постійним і 

здійснюватися як на загальнодержавному, так і регіональному та інституційному рівнях. 

Враховуючи брак фахівців з питань формування освітньої політики, доцільно запросити на 

допомогу іноземних спеціалістів, здійснювати цей процес у координації з сусідніми 

посткомуністичними державами. Нова освітня політика дозволить оцінити відповідальність 

прийнятих Верховною Радою України законів з питань освіти принципам побудови 

відкритого демократичного суспільства в нашій державі, внести до них необхідні зміни й 

трансформувати цілі та функції органів управління освітою. 

Існує потреба у підготовці в Україні фахівців з освітньої політики та управління 

освітянською сферою. Світовий досвід показує, що на зміну уніфікованому управлінню 

загальною освітою та колегіальним принципам управління навчальними закладами зараз 

приходять нові принципи професійного менеджменту, які вимагають від адміністраторів 

навчальних закладів спеціальних знань і умінь в економіці, управлінні бізнесом, фінансах, 

громадських стосунках (public relations) тощо. Це передбачає, що нині потрібно, крім 

ведення відповідних загальних курсів у вищих педагогічних навчальних закладах, 

запровадження нових дисциплін, зокрема на рівні магістрів професійних адміністраторів 

освітньої діяльності, які вміли б не лише керувати навчальними закладами, а й 

організовувати спільну роботу всіх складових системи освіти для досягнення головної мети, 

декларованої в статті 23 Конституції Украйни, – всебічного вільного розвитку особистості й 

побудови в нашій державі справді незалежного демократичного суспільства [7]. 
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