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5.5/6; 5/7 

Рис. Ж.11. Модель-структурна схема блоку 5.5 “Єдність свободи вибору  
з цілепокладанням” підсистеми 5 “Дослідження та розвиток”  
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Єдність та протиріччя у взаємодії двох протилежних 
тенденцій. Перша – до стабільності, потребує 
негативних зворотних зв’язків. Друга – до нових, більш 
раціональних, засобів використання зовнішньої енергії 
та речовини, що потребує позитивних зворотних 
зв’язків та обмеження стабільності 

Технократична тенденція замінюється  
на антропоцентристську 

Тверезий вплив ринку освітніх послуг, що обмежує 
амбітні програми, підпорядковує соціально-політичну 
діяльність економічній доцільності 

Відкритість університетської системи освіти 

Децентралізація прийняття рішень 

Баланс приватної власності, ознаки нетерпимості і 
розвитку, із загальною власністю, ознакою терпимості і 
застою 

Єдність та протиріччя між тенденціями локальної 
стабільності та максимального використання 
зовнішньої енергії 

Впровадження влади типу “представництво усіх” 

“Виховання може все”. 
Виховання як феномен вічності 

Феномен розуму, або людський чинник 

Вседоступність університетської освіти 

Саморозвиток індивідуальних відмінностей, 
особливостей та неповторної цінності 

Організаційно-педагогічний супровід гармонійної 
самореалізації професіонала та УСО 

Концептуальна основа навчання та виховання – це 
довічні духовні цінності: Віра, Надія, Любов 

Норми справедливості 

5.5.16 
Норми та межі конкурентної боротьби, “широкий 
коридор” 

5.5.17 Головна концепція – людина, що самореалізується 

5.5.18 

5.5.19 

5.5.20 

5.5.21 

5.5.22 

5.5.23 

5.5.27 

5.5.28 

5.5.29 

Система самоексплуатації, коли ПВП є орендарем ВНЗ 

Кільцева ієрархічна структура 
організації управління 

Гомеостазис, принцип стабільності, 
прагнення до самозбереження або 
стабільності 

Метаболізм, намагання до 
максимального використання енергії 
зовнішнього середовища та речовини 

Біфуркація, розгалуження шляхів при 
переході крізь поріг 

Адаптація, самоналаштовування 
системи до змінних умов, 
спроможність системи поглинати 
збудження, що забезпечує усталеність 
до конкретних умов зовнішнього 
середовища 

Розвиток як особливий тип змін, з 
оновленням, з виникненням нової 
якості стану, структурно-
функціональної сутності об’єкта, 
системи 

Саморозвиток, продукування 
необхідних умов існування, 
досягнення зрілості об’єкта, 
самодостатності 

Фундаментальні положення 
гуманістичної парадигми освіти, в 
центрі якої – людина 

5.5.24 

5.5.25 

5.5.26 

Мінімізація дисипації енергії 

Сталий розвиток 

Принцип кормчого, поєднання ціле- 
покладання із стихійністю 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Ж.12. Модель-структурна схема підсистеми  6 “Громадська користь” 

 

6.2. Підготовка еліти з тих людей, які з 
часом візьмуть на себе прийняття 
стратегічних рішень у різних галузях 

6.2.1. Механізм відтворення науки та 
культури 
6.2.2. Базис сучасної економіки, 
інтелектуального наукового та 
освітньо місткого потенціалу 
6.2.3. Основи національної безпеки 
6.2.4. Головний механізм відтворення та 
розвитку суспільного інтелекту 

6.2.5. Державу нового типу можуть 
побудувати лише високоосвічені 
власні національні кадри, які 
орієнтовані на національні інтереси 

6.2.6. Формування інтелектуального 
ресурсу, що створює потенційні 
можливості розвитку суспільства 
6.2.7. Здатність суспільства знаходити 
нові ресурси для свого розвитку при 
вичерпуванні існуючих ресурсів  
розвитку 

6.3. Масова підготовка кваліфікованих 
фахівців, передача професійних 
стандартів 

6.3.1. Родові потреби, форми життя у 
суспільстві, що швидко змінюється 
6.3.2. Ефективне використання 
фахівців з вищою освітою 

6.3.3. Вища школа надає можливість, 
але конкретна траєкторія розвитку 
залежить від усіх основних систем 
споживання чи сучасного розвитку 
суспільства 
6.3.4. Відповідність змісту освіти та 
його рівня технологічним, екологічним 
та соціальним проблемам, які 
цивілізація буде вирішувати у 
наступному столітті 

6/5 

6/2 7/6 

6.1. Передача генетичного коду суспільства –  
передача наступному поколінню моральних, 
етичних норм та традицій, які прийняті у 
суспільстві 

6.1.1. Провідний механізм соціокультурної 
спадкоємності у розвитку суспільства 

6.1.2. Відтворення духовного потенціалу країни 
та розвитку суспільства 

6.1.4. Умови історичного здоров’я нації 
6.1.5. Виховання почуття єдності нації та 
причетності кожного до досягнення 
загальнодержавних цілей  
6.1.6. Підвищення патріотичних, професійних, 
моральних стандартів, мобілізації суспільства 
на вирішення ключових національних задач 
6.1.7. Потрібно враховувати не сьогоднішні, а 
майбутні соціальні замовлення 

6.1.8. Як засіб збагачення внутрішнього світу 

6.1.3. База збереження 
 історичної та національно-етнічної 
самоідентифікації народу 
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