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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 
У розділі за обраною методологією моделювання проведено науковий 

аналіз принципів розвитку університетської освіти, інформатизації 
університетської освіти, концепції сталого розвитку університетської 
освіти та її моделі.  

 
4.1. Принципи розвитку університетської освіти 

 
Зміст сформульованого у 1992 році на Міжнародній конференції 

ООН в Ріо-де-Жанейро імператива сталого розвитку людства як 
біосоціальної системи в умовах зростання ризику катастроф та 
тероризму визнаний більшістю освічених людей у всіх країнах світу. 
На теперішній час проблема сталого розвитку відноситься, без 
сумніву, до найбільш актуальних. На нашу думку, говорити про 
сталий світовий розвиток у сьогоднішніх умовах можна лише як про 
намір, оскільки світовий розвиток знаходиться у фазі акселерації, 
тобто зростаючого прискорення перетворень. Тому спочатку 
розглянемо категорію “розвиток”, починаючи з вчень стародавнього 
китайського філософа Конфуція (551-479 рр. до н.е.), які, на нашу 
думку, є засадничою основою сучасної концепції сталого розвитку. 

Розмірковуючи відносно символу Сун-і, знака руйнування та 
відродження, Конфуцій висловив думку, що всьому свій час і все на 
світі змінюється та зникає. При цьому воно виникає у новому вигляді. 
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За оновленням завжди йде занепад, руйнування. Але знову приходить 
оновлення – і так буде безконечно. Таким чином, потрібно всіляко 
поважати минуле, предків та їх вчинки, що формує повагу до правил 
життя, які вони нам залишили та заповіли. На цьому шляху 
базуватимуться повага та слідування нашим традиціям, наступність 
та спадкоємність поколінь, усталений розвиток ціннісних орієнтирів, 
особистості, суспільства та цивілізації. Потрібна гармонія у 
взаємозв’язку поколінь, яка заснована на продовженні наступних 
поколінь поважати пам’ять предків, уявленнях їх свідками наших 
вчинків, а також на увазі до свого власного життя. 

Багатоаспектність категорії розвитку відзначається майже у 
кожному дослідженні будь-якої проблеми, у тому числі і 
педагогічної. Ж. Тейлор при дослідженні творчості спирається на її 
продуктивність, на результат, що оцінює за кількістю, якістю та 
значущістю [625]. Оцінюючи процес творчості за критерієм якості її 
результату, при підвищенні чи зростанні цієї якості, ми вважаємо, що 
цілком слушно сприймати такий процес творчості за розвиток. 

У дослідженні американського психолога Едварда Де Боно 
запропоновані п’ять принципів, дотримання яких сприятиме розвитку 
креативного мислення, так необхідного при вирішенні сучасних 
проблем підвищення якості освіти [559]: виділення необхідних та 
достатніх умов для розв’язання проблеми з метою максимального 
спрощення процесу вирішення; розвиток здібності відмовлення від 
попереднього досвіду розв’язання подібних проблем та залучення 
нетрадиційних методів з метою максимального прискорення процесу 
вирішення; розвиток здібності до диференціації та бачення 
багатофункціональності проблеми з метою максимального 
врахування багатозв’язності складових проблем; розвиток здібності 
до інтеграції суперечливих оригінальних гіпотез та ідей з 
різноманітних галузей науки з метою максимального використання 
новітніх досягнень у процесі вирішення проблеми; розвиток здібності 
до усвідомлення поляризаційної ідеї та відмовлення від її впливу з 
метою максимального забезпечення багатоваріантного процесу 
вирішення проблем. 

У дослідженнях Я.А. Пономарьова психології творчості [389] у 
широкому сенсі творчість розуміється “як взаємодія, що веде до 
розвитку” [418, с. 170]. Такі дослідники, як Д.Б. Богоявленська, З.Н. 
Калмикова, А.М. Матюшкін, категорію творчості розуміють по-
різному. Загальним є розуміння творчості як процесу “виходу за межі 
знань, що вже існують” [418]. Фактично йдеться про здобуття нового 
знання, що є розширенням вже існуючого знання, тобто його 



201 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

розвиток. 
Як зазначено вище, метою сталого розвитку людства є людина та її 

права на здорове та плідне життя як основного центрального елемента 
біосоціальної системи. Але, як зауважує О.С. Разумовський, теоретична 
цілісність соціобіології ще не складена, і вона по суті є емпіричною 
міждисциплінарною галуззю [419]. Для визначення шляхів сталого 
розвитку людства слід звернутися до такої метатеоретичної сфери, якою 
на сьогодні є загальна теорія систем і її математизована гілка – 
системологія, що відповідає ідеї фундаментальності системних законів і 
принципів. Важливим з групи єдиних фундаментальних системних 
законів і принципів є закон, згідно з яким будь-яка біхевіористська 
система (бісистема) організменого типу, яка не буде обмежена у 
ресурсах різного роду, які гальмують її активність, намагається діяти 
агресивно до необмеженої експансії по відношенню до середовища та до 
свого оточення. 

Спираючись на вчення А.А. Ухтомського про домінанту 
поведінки, психолог Н.А. Бернштейн, який проводив дослідження в 
галузі психології і фізіології праці, встановив, що активність виступає 
як найбільша загальна всеохоплююча характеристика живих 
організмів і систем. Тобто концепція сталого розвитку 
університетської освіти повинна враховувати дії обмежень і противаг 
[421, с. 4]. 

У цілому всі бісистеми історично виникли і розвивались, 
еволюціонували завдяки ресурсним обмеженням. При необмежених 
чи, навпаки, мізерних ресурсах ніякого розвитку бісистем ніколи б не 
було. Сталий характер розвитку базується на умові, що перемагає 
панування розумного відношення до оточуючого середовища, 
обережності, обачливості та справедливого розподілу ресурсів цього 
середовища. Зазначений характер відношення можливо визначити як 
“принцип належної скромності” чи системної збалансованості у 
визначених обмеженнях. 

М.М. Амосов ще у 1968 році пропонував такі “критерії 
оптимального суспільства. На мій погляд, можна було б пропонувати: 
максимальне щастя громадян, сталість, тобто збереження 
благополуччя на майбуття, згідність до прогресу” [10, с. 85]. Потрібно 
всіляко спиратися на весь багатий арсенал засобів, ідей та методів, які 
розвинуті у споріднених науках. Ці сумісно систематизовані, 
узагальнені та переусвідомлені складові дозволяють 
сформувати вичерпну картину сценаріїв сталого розвитку 



202 

Мещанінов О.П. 

університетської системи освіти як підсистеми цивілізації, 
суспільства. Предметом дослідження виступають склад, структура, 
стан, функціонування, динаміка та розвиток університетської системи 
освіти, а також принципи та умови її організаційно-педагогічного 
устрою. 

У дискусії, що відбувалася на конференції випускників програм 
наукового стажування у США (2003 р.), О.П. Дем’янчук відповів, що 
“поки що ми не можемо запропонувати ніякої чіткої моделі розвитку 
майбутньої вищої освіти, за винятком рекомендацій, що ця модель 
повинна бути жорстко індивідуально орієнтована. І вона повинна 
давати змогу не вчителеві нав’язувати свою систему, а студентові 
формувати систему й практику вчителя” [125, с. 134-135]. 

Як зауважує В.Г. Кремень, “...на даному етапі розвитку нашого 
суспільства потрібні кардинальні кроки щодо внутрішньої 
модернізації, структурної перебудови системи вищої освіти. При 
цьому будемо керуватися тим, що у світі все більше робиться наголос 
на якості освіти, на універсальності підготовки випускника та його 
адаптованості до ринку праці, на особистісну орієнтованість 
навчального процесу та його інформатизацію, на важливість освіти у 
забезпеченні сталого людського розвитку, причому такі зміни 
повинні базуватися винятково на науково обґрунтованих засадах” 
[217, с. 9-10]. 

Таким чином, розвиток полягає у змінах, у різному темпі і з 
різною інтенсивністю, в кращій підгонці один до другого, сукупності 
головних та змістовних, а також другорядних характеристик стану 
систем різного роду, які взаємодіють у різному плані, по-різному 
адаптуються один до одного. При цьому одні з систем більш активні 
та агресивні, але не в змозі існувати одна без іншої.  

Глобальний характер змін цивілізації у напряму інформатизації 
суспільства викликає занепокоєння. Нівелювання культур в єдину 
постіндустріальну культуру рівнозначне знищенню генофонду життя, 
живого у біосфері. Цивілізація повинна бути коаліцією культур [421]. 
Фактично необхідний поліморфізм форм та направлень еволюції 
культур. Як зауважує О.С. Разумовський, аналізуючи концепцію 
сталого розвитку людства як біосоціальної системи, слід визначити 
дію загальносистемного закону, за яким стала та надійна лише така 
система, в якій усі основні елементи та підсистеми також надійні та 
усталені [421, с. 6]. Спираючись на висновки О.С. Разумовського 
стосовно сталого розвитку людства, ми дійшли висновку, що сталий 
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розвиток університетської системи освіти може бути забезпечений 
наступними шляхами: підсилення гуманізації всіх відношень між 
людьми на всіх рівнях університетської системи освіти знизу догори; 
перетворення справи керівництва та управління зі сфери 
користолюбства та безвідповідальності у сферу наукового, 
високопрофесійного управління; зупинення маніпулювання 
громадською свідомістю в особистих цілях введенням контролю з 
боку громади над засобами масової інформації; створення 
психологічних умов для об’єднання людей, для їх кооперації у всіх 
сферах університетської діяльності, для запобігання розриву та 
втрати покоління в ланцюзі передачі знань, умінь та навичок наукової 
та педагогічної роботи; звуження сфери дій ніким не контрольованої 
негативної активності людей, їх груп; поширення сфери дій в 
університетському середовищі позитивної активності людей, їх груп. 

Усталеність соціального розвитку університетської системи освіти 
значною мірою залежить від вирішення двох проблем. По-перше, 
професорсько-викладацький склад університету як основа у наданні 
навчальних послуг повинен використовуватися з максимальною 
ефективністю. В цьому визначається загальнодержавний та 
соціальний інтерес, і він у багатьох складових співпадає з потребами 
керівництва закладу. Як зауважує В.В. Бобров, протиріччя несе 
непрямий характер і визначається відмінністю потреб за результатами 
трудової діяльності: суспільство зацікавлене у кількісних та якісних 
показниках як навчальних послуг, так і випускників, а керівництво 
деяких закладів вважає ефективність як співвідношення максимальної 
платні за власну керуючу діяльність при мінімальних витратах на 
забезпечення навчального процесу. Абсолютизація тієї чи іншої 
тенденції небезпечна для суспільства. У першому випадку можливе 
панування витратного принципу використання професорсько-
викладацького складу, у другому – суспільство може втратити багато 
форм та видів освітніх послуг, навчання спеціалістів за специфічними 
напрямками з урахуванням збитковості їх підготовки [141, с. 50]. 
Крім того, за результати надання освітніх послуг фінансові 
надходження слід поділити між членами трудового колективу 
закладу. Коефіцієнт, що характеризує співвідношення максимального 
рівня заробітної платні до мінімального у Радянському Союзі з різних 
джерел складав 4-6 до 1 [490, с. 203]. Наприкінці 90-х років у Росії він 
зріс до рівня 25-30 до 1 [36, c. 16]. 

Як визначає В.В. Бобров, такий глибокий розрив не сприяє 
сталому характеру соціального розвитку, але попереднє 
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співвідношення викликало незадоволення у суспільстві і визначалося 
як “уравніловка”, яка не сприяла реалізації потенціалу спроможних та 
заповзятливих людей. Тільки систематизована робота державних 
органів управління освітою, яка спирається на активну громадську 
діяльність науково-педагогічної громади, дозволить своєчасно 
знаходити параметри сталого розвитку системи освіти та її 
важливішої складової – підсистеми університетської освіти. 
Потрібний постійний моніторинг ефективності діяльності усіх членів, 
які забезпечують навчальний процес у закладі, їх внесок у 
підвищення якості навчальних програм та дослідних робіт у 
формування додаткових фінансових надходжень за надання 
додаткових навчальних послуг, за оптимальним його розподілом, щоб 
кожен міг отримати достатню кількість ресурсів та можливостей для 
самоствердження у соціальному середовищі. Основним параметром 
при цьому слугуватиме баланс соціально-групових інтересів 
освітянської громади, що також виступає як методологічна база 
виховної роботи [36]. 

Відоме твердження, що власність є джерелом свободи особистості. 
Цей аргумент відображає соціально-групові інтереси людей з 
високим рівнем доходів, який дозволяє їм задовольняти широкий 
спектр власних потреб та мати свободу вибору, що не в змозі робити 
інші члени суспільства. В цьому складається зміст поняття “свобода” 
– у наявності вибору для задоволення актуалізованих потреб людини, 
тобто реальних практичних можливостей, а не у визначенні свого 
відношення до матеріальної та соціальної дійсності. Тому ми 
вважаємо, що надання найширшої свободи вибору дисциплін під час 
навчання є визначним чинником забезпечення сталого розвитку 
університетської освіти, формування гідності і збагачення 
особистості, тому що це вигідно перш за все самій людині. 

Сталий розвиток університетської системи освіти зумовлений 
потребою та можливістю педагогічного забезпечення сталого 
розвитку цивілізації. Так само, як, на думку Е. Фромма, “справжня 
надія на перемогу над дегуманізованим суспільством мегамашин і 
побудову гуманістичного індустріального суспільства зумовлена 
можливістю укорінювати в життя традиційні цінності, а також 
появою такого суспільства, яке уможливить любов і цілісність” [508, 
с. 186]. 

Е. Фромм висловлює “твердження про свободу як якість повністю 
людського буття. Наскільки ми виходимо за межі турбот про фізичне 
виживання, наскільки нами не керують страх, безсилля, нарцисизм, 
залежність тощо, настільки ми долаємо примусовість. Любов, 
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ніжність, розум, зацікавленість, цілісність та ідентичність – усі вони є 
дітьми свободи” [508, с. 183]. 

Дослідження проблеми сталого розвитку університетської системи 
освіти передбачає значні труднощі, оскільки фактично неможливо 
визначити чіткі кількісні критерії оцінки. По-перше, означене 
пов’язано зі змістом поняття “сталий розвиток університетської 
системи освіти”. Зміст цього поняття припускає спрямованість та 
незворотність соціальних процесів, які відбуваються у межах 
усталеності за якісними та кількісними характеристиками. По-друге, 
потрібно з’ясувати пріоритетний перелік суб’єктів та об’єктів цього 
розвитку. По-третє, враховуючи потреби людини, доцільно 
встановити природу та основні чинники по визначенню причин 
соціального розвитку. 

Головною перешкодою на шляху до сталого розвитку 
університетської освіти є проблема влади. “Влада продовжує 
головувати над економікою, політикою та суспільством. Інакше і не 
могло бути. Теперішня влада вийшла з надр старого ладу та змушена 
пристосовуватися до нових умов... У своїх вчинках вона керується 
своєрідною “філософією компромісу”, яка зберігає за чиновницькою 
елітою свободу лавірувати у політико-економічному просторі між 
максимумом контролю та мінімумом відповідальності” [348, с. 169]. 

Ми переконалися, що інтереси університетської освіти повинні 
відстоювати як керівники, так і всі учасники навчального процесу. 
При цьому слід відокремлювати дві групи завдань. По-перше, у 
зовнішній політиці – захищати територіальну цілісність, політику, 
економічну та духовну незалежність та стабільність університетської 
системи освіти. По-друге, у внутрішній політиці – забезпечувати 
баланс соціально-групових та індивідуальних інтересів як у 
середовищі університетської системи освіти, так і в суспільстві, в 
освітньо-науковому просторі. Враховуючи наведене при визначенні 
змісту поняття “сталий розвиток університетської системи освіти”, 
слід розділяти саме ці дві окремі сфери інтересів. 

Вважаємо за доцільне застосування понять, які використовуються 
у теорії сталості технічних систем, у тому числі О.М. Костюком [212, 
с. 8-10]. Так, для сфери зовнішніх інтересів університетської системи 
освіти можна вживати поняття “усталеність у великому”. Тоді зміст 
поняття усталеності у великому можна сформулювати як процес 
виникнення, формування, функціонування та заміщення політичних, 
економічних, сімейно-родинних, освітніх, культурно-просвітницьких, 
наукових та інших соціальних взаємовідносин із зовнішніми 
інституціями суспільства. Зазначена сукупність взаємовідносин, або 
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інакше кажучи – взаємозв’язків, з одного боку, надає певну свободу 
діям, а з другого боку, обмежує активність системи, тобто ці дії у 
допустимих межах мають, як правило, якісні показники, 
характеристики.  

Порушення тих чи інших взаємозв’язків утримує стан 
університетської системи освіти від значних відхилень. Слід ще раз 
підкреслити, що університетська система освіти є однією з підсистем 
всього суспільства, тобто більш великої системи. Тому розвиток 
університетської системи освіти відбувається у темпі, який відповідає 
темпу розвитку більш охоплюючої системи, тобто у темпі розвитку 
суспільства [350]. В той же час прискорення руху у процесі розвитку 
університетської системи освіти виступає своєрідним каталізатором, 
який відповідно впливає на прискорення розвитку, тобто руху, більш 
великої системи – суспільства. Співвідношення маси та інерційності 
суспільства до маси та інерційності її складової, університетської 
системи освіти, доцільно вимірювати по кількості працездатного 
населення, яке задіяно у їх життєдіяльності. 

Зрозуміло, що чим більше людей суспільство здатне задіяти у 
функціонуванні університетської системи освіти, а це студенти і 
викладачі, співробітники, тим співвідношення мас та інерційності 
будуть наближуватися і тим відчутніше буде вплив університетської 
системи освіти на характер розвитку суспільства у цілому. На нашу 
думку, означене і обумовлює спрямування розвитку університетської 
освіти від масової до всеохоплюючої. 

Для сфери внутрішніх інтересів університетської системи освіти 
доцільно вживати поняття “усталеність у малому”. Тоді зміст поняття 
усталеності у малому можливо сформулювати як процес виникнення, 
формування, функціонування та заміщення економічних, сімейно-
родинних, освітніх, культурно-просвітніх, наукових та інших 
соціальних взаємовідносин між учасниками навчально-виховного 
процесу та їх групами. Так само можна говорити про певну свободу 
дій та певні обмеження активності окремих компонентів та їх 
угрупувань або потоків. 

Виділяють потоки викладачів, які забезпечують процес навчання, 
наукову діяльність, передачу поколінню молоді соціально значущого 
досвіду, знань та вмінь, навичок, культури, цінностей моралі, а також 
процес самовиробництва професорсько-викладацьких кадрів. Також 
виділяють потік студентів, потоки ресурсів та допоміжного 
персоналу. Спостерігається неперервна боротьба загальних інтересів 
університетської системи освіти з інтересами соціально-групового та 
індивідуального рівнів, а також із зовнішнім впливом, що в кінцевому 
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значенні і є рушійною силою розвитку. 
Оскільки в Україні все активніше утверджується ринок освіти 

послуг, то необхідно усвідомлювати, що теорія вільного ринку – це 
теорія малих відхилень від рівноваги. За свідченнями французького 
економіста Кіне, при відхиленні цін від рівновагових, що перевищує 
10%, у Франції вводиться державне регулювання цін [348, с. 144]. На 
наше переконання, саме такою повинна бути спрямованість 
діяльності Міністерства освіти і науки України. 

В умовах інформаційного суспільства, коли вирішальним 
чинником суспільного прогресу, ресурсом розвитку виступає 
інтелектуальний потенціал, рівень науково-технічної діяльності та 
значимість університетської системи освіти неможливо 
перебільшити. Як переконливо доводить О.М. Новіков, йдеться про 
те, що потрібне чітке усвідомлення всім суспільством того, що 
динаміка, течія, розвиток, ріст університетської освіти за якісними і 
кількісними показниками повинно обов’язково випереджувати 
динаміку, течію, розвиток суспільства як цілісної системи. 

Методологія дослідження моделей розвитку університетської 
системи освіти, на нашу думку, має базуватися на ключових поняттях 
класичної тріади теорії еволюції Ч. Дарвіна: мінливість, 
спадкоємність та відбір [325,с. 20]. При цьому до мети дослідження 
моделей розвитку університетської системи освіти не входить точне 
передбачення конкретних подій в конкретні моменти часу. Мета 
полягає у з’ясуванні загальних властивостей і якісних характеристик 
процесів розвитку університетської системи освіти [348, с. 297]. 

Мінливість характеризується випадковістю та невизначеністю. 
Останні виникають як прояв загальних законів природи, що керують 
“рухом матерії та розвитком її організаційних форм” [325, с. 20-21]. 
Спостерігається безперервний процес утворення нових 
організаційних форм університетської освіти, їх неухильна руйнація, 
зміна, неухильний та послідовний перехід з одного стану в інший, що 
відповідає законам діалектики самоорганізації. 

Спадкоємність визначає природну схильність до слідування 
традиціям, поважне ставлення до національних особливостей. 
Фактично з позицій системного аналізу спадкоємність відтворює 
вплив минулого, забезпечує врахування досвіду попередніх 
поколінь на майбуття. Разом з цим спадкоємність визначає 
спроможність системи університетської освіти не стільки зберігати 
свої особливості, а обумовлює природну здібність до оновлення, 
цілеспрямовано від минулого до майбуття і при цьому майбуттю 
залежати від минулого.  
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Відбір, як правило, визначають як процес збереження життєздатності 
найбільш сильними. Залишаються лише ті, хто вижив у конкурентних 
умовах на ринку освітніх послуг. 

Підкреслимо, що у природі ці класичні фактори чи етапи розвитку 
утворюють єдине ціле, тобто цілісну систему, де частка не існує без 
цілого. Мова йде фактично про класичну модель розвитку, що органічно 
базується на єдиних законах природи. Мінливість утворює підґрунтя 
будь-якого процесу розвитку, оскільки враховує випадковість в умовах 
невизначеності, що гарантує безмежне поле можливостей. Можливостей 
для вибору з наступним кроком реалізації. Тобто реалізується лише 
відібрана сукупність з набору. Сукупність, що пройшла, задовольнила 
певному уявленню, спеціальним умовам, тобто принципам, критеріям 
відбору. 

Першим з визначальних принципів відбору виступає гомеостазис. 
Гомеостазис – це процес самозбереження форм у сталості, незмінності 
організації.  

Гомеостазис є принципом стабільності, у тому числі університетської 
освіти. “Сталість, що доведена до своєї межі, припиняє розвиток. Вона 
протирічить принципу мінливості. Занадто сталі форми – це тупикові 
форми, еволюція яких зупиняється. Надмірна адаптивність чи 
спеціалізація так само небезпечна для вдосконалення виду, як і його 
неспроможність до адаптації” [325, с. 43]. 

Другим з визначальних принципів відбору виступає мінімізація 
дисипації енергії. Мінімізація дисипації енергії – це процес відбору з 
множини можливих сталих станів або рухів, які задовольняють законам 
збереження цілісності університетської системи освіти, таких, що 
забезпечують мінімальні витрати, тобто економічно більш привабливі, 
ефективні. М.М. Моісєєв визначає цей принцип у вигляді гіпотези: 
“Якщо у конкретних умовах можливі декілька типів організації матерії, 
що узгоджуються з іншими принципами відбору, то буде реалізована та 
структура, яка відповідає мінімальному зростанню (або максимальному 
зменшенню) ентропії. Оскільки зменшення ентропії можливе лише за 
рахунок поглинання зовнішньої енергії та (або) речовини, то 
реалізуються ті з можливих (віртуальних) форм організації, які здатні у 
максимальному ступені поглинати зовнішню енергії та (або) речовину” 
[325, с. 28]. 

Третім з визначальних принципів відбору виступає метаболізм. 
Метаболізм – це процес обміну енергією або речовиною із зовнішнім 
середовищем. Тобто метаболізм забезпечує можливість такого стану 
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університетської системи освіти, коли можна так її розвинути, щоб 
виникли найкращі умови для підвищення спроможності системи у 
максимально можливому ступені поглинати зовнішню енергію або 
ресурси. Провідна тенденція розвитку – це намагання у найбільшому 
ступені використовувати ресурси зовнішнього середовища, що може 
породжувати протиріччя, і це добре відомо з аналізу суспільних форм 
організації. Тобто важливішою особливістю еволюційного процесу є 
протиріччя у взаємодії тенденцій двох різних типів. Перша – це 
тенденція до стабільності, що потребує зміцнення негативних зворотних 
зв’язків. Друга – це тенденція пошуку нових, більш раціональних, 
засобів використання зовнішніх ресурсів, що потребує формування 
позитивних зворотних зв’язків та обмеження стабільності. Відзначимо, 
що категорія метаболізму означає поглинання вільної енергії та речовини 
і є основою розвитку живих систем як відкритих систем. Відкритим 
системам властива тенденція максимізації ефективності поглинання та 
використання зовнішньої енергії та речовини. 

Четвертим з визначальних принципів відбору виступає біфуркація 
[325]. Біфуркація – це процес розгалуження, що властивий кожній 
організації системи при досягненні певного порогового стану, кризи 
університетської системи освіти. Перехід через такий стан веде до 
суттєвої якісної зміни процесів, що відбуваються у системі, та до зміни 
власне самої організації університетської системи освіти. “Система не 
“пам’ятає свого минулого”, якщо вона зазнала у своєму розвитку 
біфуркації, тобто розгалуження шляхів еволюції при переході через 
пороговий стан своєї організації”, устрою [325, с. 33]. Зі збільшенням 
розміру університетської системи освіти кількість станів, у яких можуть 
відбуватися порогові зміни, швидко зростає. Тобто чим складніша 
система, тим більша вірогідність можливих шляхів її еволюції. Процес 
розвитку, самоорганізації університетської системи освіти веде до 
безперервного росту різноманіття форм. Термін “біфуркація” все частіше 
замінюють на термін “катастрофа” [325, с. 34].  

Для уможливлення формування цілісного уявлення про систему 
перш за все слід мати уявлення про її організацію. Зміни в організації 
університетської системи освіти потребують своєчасного опису цих 
станів, організації. Саме процес опису цих станів, процесу зміни 
станів, організації і є описом процесів еволюції, процесів розвитку 
університетської системи освіти, що досліджується. Але завжди у 
кожному процесі дослідження визначається інтервал, у межах якого 
реалізується програма дослідження, що в свою чергу визначається 
метою дослідження.  
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У розвиток будь-якої соціальної системи включається людський 
інтелект. Наступне розгортання цього процесу визначається тим 
вибором, ранжуванням, яке робить людина. Звідси і виникає 
можливість невизначеності та неоднозначності можливих продовжень 
процесу розвитку у кожний момент часу. Тобто кожний стан 
соціальної університетської системи освіти є біфуркаційним, що 
приводить до значного підвищення швидкостей зміни організаційних 
основ суспільства. Активна участь інтелекту у процесі розвитку 
уможливлює більш ефективний та швидкий засіб знаходження 
оптимального стану соціальної системи поза межами чітко 
регламентованих правил. Здатність використовувати більшу енергію 
та більше ресурсів практично завжди визначала результат конфліктів 
між соціальними структурами, а також відбір цих структур. Мабуть, у 
цій сфері слід очікувати найважливіші результати, де проявиться 
“потенційна здібність людини самостійно формувати алгоритми 
розвитку” [325, с. 55] в умовах університетської системи освіти. 

П’ятим з визначальних принципів відбору виступає адаптація. 
Адаптація – це самоналаштовування, яке забезпечує системі, що 
розвивається, усталеність (стабільність) у даних конкретних умовах 
зовнішнього середовища [325].  

Вивчаючи ці умови, тобто особливості середовища, ми здатні 
передбачати тенденції у змінах основних параметрів університетської 
системи освіти, які відбудуться під впливом цих дій. Але зрозуміти 
можливості майбуття неможливо без знання минулого. Тоді 
заздалегідь можна визначити сукупність параметрів університетської 
системи освіти, які будуть забезпечувати її сталість при заданих 
умовах зовнішнього середовища. Разом з цим можна заздалегідь 
визначити межу змін цих параметрів. Межі, вихід за які порушує 
умови сталості. Як правило, межі параметрів досить обмежені та 
утворюють своєрідні “канали еволюції”. 

В.О. Кудін переконливо доводить, що ядро освіти завжди складає 
традиційність, яка звичайно консервативна. Але “інноваційне з часом 
переходить у розряд традиційного, в цьому і полягає діалектика 
життя та безмежного вдосконалення освіти. Без засвоєння 
традиційного, здобутого знання, здійснених винаходів ніякого 
подальшого розвитку спеціалізації, що відповідає прихильностям та 
задаткам кожної людини, навіть неможливо” [224, с. 168]. 

В.О. Кудін наводить твердження Джона Д’юї (1859-1952), що 
“головна лінія всупереч професійній освіті сконцентрована навколо: 
освіти та виховання, праці та відпочинку, теорії та практики, 
матеріального та духовного (тіла та духа), держави та світу. 
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Вершиною спору є антитеза: професійна та культурна освіта” [595, 
с. 256]. В цих умовах організація навчального процесу у максимально 
можливому ступені поєднує переваги класичної форми з 
інноваційними формами. Прикладами можуть бути: рейтингова фор-
ма оцінки знань у поєднанні з широким та природним впровадженням 
самостійної роботи студентів; перехід до “вільного творчого навчан-
ня”, тобто до “Liberal Arts Education”; інтеграційні процеси з 
провідними університетами світу, коли, вигравши гранд на навчання 
в іншому університеті, студенти повертаються в рідний університет 
та продовжують навчання у складі своєї ж студентської групи; 
інтеграція на старших курсах навчання з працею в установах 
замовників, що певною мірою стають своєрідними базами надбання 
практичного досвіду, навичок та вмінь, що властиві саме для цих ро-
бочих місць майбутнього випускника університету.  

Шостим з визначальних принципів відбору виступає принцип 
кормчого. Принцип кормчого – це процес врахування 
цілепокладання, спрямованості у розвитку з використанням для його 
реалізації, досягнення могутніх сил, законів Природи, а не протидія 
їм, не намагання до їх зміни.  

Сьомим з визначальних принципів відбору виступає принцип сталості 
розвитку. Сталий розвиток – це процес врахування потреб у розвитку як 
людини, так і природи, зовнішнього середовища, не за рахунок один 
одного, а за рахунок технологій, що не передбачають, не утворюють 
відходи, відмовлення від поглинання ресурсів, які не поновлюються. 
Крім того, сталий розвиток передбачається в часових межах не лише 
сьогодення, але й для майбуття. Відзначимо, що для того, щоб знайти 
більш сталий стан, система змушена перш за все залишити свій 
попередній стан, тобто проявити активність, бути активною та відкритою 
до змін, дії. В умовах невизначеності такій університетській системі 
освіти повинна бути властива відкритість, здатність до ризику, 
готовність до конфлікту, що характерно для живих систем. Феномен 
індивідуальної смертності супроводжується підвищенням ефективності 
у використанні зовнішньої енергії. Це і є одним з природних шляхів 
відкриття зовсім нових можливостей для розвитку життя виду або 
університетської системи освіти, що утворена елементами. 

Властивість таких активних, відкритих університетських систем 
освіти полягає у тому, що вони намагаються не тільки самі 
адаптуватися до умов оточуючого середовища, але і змінити це 
середовище таким чином, щоб його характеристики у 
максимально можливому ступені відповідали умовам існування. 
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Дослідження конфліктних ситуацій, принципів, умов та шляхів 
пошуку знаходження компромісів та стратегій виходу з катастроф в 
сучасних умовах набуває особливу значимість.  

Восьмим з визначальних принципів відбору виступає принцип 
синергії. Синергія у контексті нашого дослідження – це також процес 
реакції університетської освіти на вплив одразу багатьох чинників. 
Реакції університетської освіти, що характеризується більшим 
ефектом, ніж тим, що чинить сума впливу, який вносить кожний з 
чинників окремо. Отож, вплив має синергетичний характер, що 
викликає ланцюгову послідовність дій інших явищ. Synergetikos від 
грецького – узгоджено діючи [348, с. 153]. 

При високому рівні комп’ютеризації самостійної роботи студентів 
технічні пошкодження загальноуніверситетської інформаційної 
мережі або проникнення нових типів комп’ютерних вірусів можуть 
викликати ланцюгову послідовність порушень графіків навчального 
процесу та призвести до унеможливлення проведення заліків та 
іспитової сесії. Причини – знищення напрацьованих студентами 
файлів та програмних модулів чи систем. 

Наведемо другий приклад, що ілюструє синергетичний характер 
наслідків лише однієї технічної аварії в університетській організації 
навчального процесу. Так, під час залікового тижня міськими 
службами електронагляду проводиться “планове” або аварійне 
відключення університету від міської електричної мережі. Очевидні 
наслідки – це руйнування файлів під час роботи студентів у 
комп’ютерних класах, неможливість вчасного завершення навчальних 
завдань, неможливість видачі на друк вчасно виконаних робіт, зрив 
лабораторних робіт та параліч усіх робіт, що виконуються на 
кафедрах та факультетах.  

Отже, слід враховувати не лише економічні, але й технічні, 
соціальні, організаційні, психологічні та педагогічні чинники, їх 
синергетичну дію, що є невід’ємними компонентами сталого 
розвитку університетської освіти.  

На думку редакції аналітичного журналу з менеджменту 
“Синергія” Консорціуму із вдосконалення менеджмент-освіти в 
Україні, “синергія – найулюбленіший принцип природи, а в ній, як 
завше, – управління на найтоншому і найорганізованішому рівні... 
Синергія – це рух, що базується на законах еволюції і самоорганізації. 
Її провідна дія – приводити будь-яку систему до простих понять, 
виявляти взаємодію між ними, а не описувати систему як звичайну 
суму простих і незалежних об’єктів” [438, c. 1]. 
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Природа не ставить собі мети, а в процесі свого розвитку спирається 
на спадкоємність, визначає причини, враховує мінливість, які 
трансформує у наслідки через відбір. Принципи відбору безперервно 
змінюють один одного, доповнюють один одного, природним чином 
досягається компроміс при розв’язанні протиріччя. Для соціальних 
систем, у тому числі університетської системи освіти, досягнення 
компромісу або визначення пріоритетів, ранжування стає 
прерогативою інтелекту. Суб’єктивний чинник стає все більш 
вирішальним. Тобто на соціальному рівні розвиток університетської 
освіти, відбір докорінним образом змінюється. Кожний стан 
університетської освіти є біфуркаційним, напрямок руху поза межами 
перехрестя визначається людиною, а відбір є суб’єктивним за своєю 
природою. 

Як нагадує Й. Масуда, нова теорія генезису сучасної людини 
спростувала усталену еволюційну теорію та підносить значення 
біологічного чинника природи сучасної людини як виду. Сучасна 
людина як вид має риси, які є вирішальним чинником, що відрізняють її 
від попередніх людських видів: розвинені лобні частки, складний 
голосовий орган і вправний відставлений палець [267, с. 341]. Для 
постіндустріального суспільства Й. Масуда виділяє три потужні наукові 
підвалини генезису, що визначають можливість для появи нового типу 
людини: “комп’ютер, новий спосіб комунікації й рoботи, які аналогічні 
розвитку лобних часток, складному голосовому органу і вправному 
відставленому пальцю” [267, с. 342]. 

Доцільно навести думку М. Каддафі: “В основі існування Сонця 
лежить монолітність усіх газів. Таким чином, основою існування є 
фактор єднання. Суспільний фактор, тобто національна 
самосвідомість, – це фактор єднання будь-якого суспільства” 
[168, с. 109]. Отже, єднання суспільства навколо університетів є 
провідною ідеєю сталого розвитку як університетської системи 
освіти, так і регіону. 

Нарешті, визначимо, що поділ на окремі моделі розвитку в умовах 
динамічних змін у суспільстві є певною мірою умовним. Життя знач-
но складніше, тому принципи розвитку університетської системи 
освіти, що наведені вище, взаємозалежні та доповнюють один одного. 
Більше того, розвиток однієї університетської системи освіти 
відбувається у різний період часу за різними алгоритмами, що 
відповідають різним моделям розвитку. Як зазначає Р.А. Аккофф, 
“треба припинити чинити так, ніби природа поділяється на 
дисципліни, як в університетах” [8, с. 25]. 
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На думку Е. Фромма (1900-1980), сучасне технологічне 
суспільство як технологічна система “запрограмована за двома 
принципами, які визначають зусилля й думки всіх, кого вона 
охоплює. Перший принцип полягає в максимі: все, що можливо 
технічно зробити, слід зробити... навіть ціною відмови від 
задоволення багатьох потреб тут, на Землі. Цей принцип заперечує всі 
цінності, розвинуті гуманістичною традицією, згідно з якою варто 
робити лише те, що потрібно людині для її зростання, радості, 
розуміння тому, що це прекрасно, що це є добром, що це є істиною. 
...Якщо це технічно можливо, то решта цінностей нехтується, а 
підвалини етики визначаються технологічним розвитком. 

Другий принцип – це максимальна ефективність і продуктивність. 
Як наслідок – вимога максимальної ефективності викликає вимогу 
мінімальної індивідуалізації. 

...Обмежуючись вузькими рамками сьогоденних цілей компанії, 
можна зробити працівників слухняними й керованими, в результаті 
підвищуючи ефективність діяльності компанії. Але коли йдеться про 
службовців як людей, то результатом також є виникнення в них почуттів 
меншовартості, стурбованості, пригніченості, які можуть призвести до 
байдужості або до ворожості” [508, с. 141-143]. Вчений особливу увагу 
звертає на усунення елементів творчості при означеній організації праці 
шляхом розподілу й членування завдань, коли не залишається потреби 
для розмірковувань та міжособового контакту. Ефективність у вузькому 
значенні виявляється надзвичайно неефективною, коли розширити межі 
часу й масштаби предмета аналізу, “може деморалізувати людей і дорого 
коштувати й людині, й суспільству”. 

Панування цього ж принципу “максимальної продуктивності”, у 
простішому вигляді – “чим більше, тим краще”, призводить до 
порушення рівноваги у системі в цілому. “Якщо всі зусилля 
спрямовані на те, щоб робити більше, якість життя втрачає будь-яке 
значення, а діяльність, що була засобом, стає метою” [508, с. 144-
145]. 

Е. Фромм підсумовує таким чином, що ефективність бажана в будь-
якому типі цілеспрямованої діяльності. Але слід враховувати Людський 
чинник в межах ширшої системи. Як слідство, в жодному з типів 
діяльності ефективність і продуктивність не повинні домінувати. 

Розвиток університетської системи освіти обумовлений потребою 
якісних змін, існуванням цінностей та норм, які мають бути 
провідними принципами всіх організаційно-педагогічних ініціатив і 
видів діяльності. Ми переконані, що немає єдино можливого набору 
педагогічних цінностей. Вони передбачають альтернативи, і у 
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студентів та викладачів з’являється вибір. Ми поділяємо висновок Е. 
Фромма, що “практично марними є спроби довести на підставі 
об’єктивних даних переваги однієї ціннісної структури над іншими. 
Об’єктивні докази не будуть переконливими для тих, хто не визнає 
структури “вищих” цінностей через те, що остання суперечить самим 
принципам їхньої структури характеру” [508, с. 186-187]. Бажано, аби 
університетська система освіти розвивалась і виробляла максимум 
життєдайності й внутрішньої гармонії, що сприймається як 
благополуччя. 

Зауважимо, що розвиток університетської освіти – це задача, яка 
відноситься до стратегічних напрямів, що є прерогативою держави, 
підґрунтям її національної безпеки. Державу нового типу можуть 
побудувати лише високоосвічені власні нові національні кадри, 
орієнтовані на національні інтереси, вільні люди з новим рівнем 
світогляду. Проблема підвищення якості освіти і її ефективного 
використання є комплексною і визначається як університетською 
системою освіти, так і системами, які використовують результати її 
діяльності – фахівців. 

Узагальнюючи попередній аналіз можливостей моделювання 
(розділ 2) та принципів розвитку, у тому числі організаційно-
педагогічних систем, ми дійшли висновку, що в сучасній Україні 
кожна з моделей має місце у сфері університетської освіти. 
Консервативна модель розвитку університетської системи освіти, що 
характеризується принципом гомеостазису, в основу якої покладено 
також принципи стабільності, притаманна державним університетам, 
які існували як університети ще до перебудови, до 1985 року. 
Традиційним класичним університетам притаманні певною мірою 
консерватизм та стриманість від помітних змін в організації 
навчального процесу. 

Майже протилежна модель розвитку університетської системи 
освіти, що характеризується як експансивна, в основу якої покладено 
принцип метаболізму, поглинання зовнішніх ресурсів, притаманна 
новим університетам, що з набуттям Україною незалежності утворені, 
у тому числі, і на недержавній формі власності. Такі університети у 
кожній області та майже у кожному районі мають свої відокремлені 
структурні підрозділи у тій чи іншій формі. Утворення розгалуженої 
мережі структурних підрозділів відповідає тенденції максимізації 
ефективності поглинання зовнішньої енергії, фінансових ресурсів 
регіонів та речовини, тобто молодих людей, при цьому не тільки 
випускників, але й учнів старших класів. Для такої моделі 
експансивного розвитку притаманні майже завжди маловитратні 
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форми організації навчального процесу. Це вступ для усіх бажаючих, 
майже відсутність чи повна відсутність лабораторних робіт (немає 
лабораторій). У традиційному сенсі відсутній графік організації 
навчального процесу, іспити приймають при наявності бажаючих та у 
нефіксований час і таке інше. 

Модель розвитку університетської системи освіти, що 
характеризується як гнучка, в основу якої покладено принцип 
адаптації, самоналаштовування до змінних умов у суспільстві, 
притаманна, як правило, новим, достатньо крупним та самостійним 
структурним підрозділам провідних університетів України. 
Утворення самостійних відокремлених структурних підрозділів 
провідних університетів якраз у максимальному ступені дозволяє 
враховувати особливості регіонів та задовольнити їх потреби 
безпосередньо на місцях, пристосуватись до конкретних умов 
зовнішнього середовища, які існують у регіоні, що забезпечує 
університетській системі інноваційний аспект розвитку. 

Потрібна розробка національної концепції, яка конкретизує 
глобальний підхід на національно-регіональному рівні. В Україні 
існує концептуальний вакуум в ідеологічній сфері, в умовах 
відсутності політичного, економічного та духовного диктату, без 
інтегруючої ідеї як необхідного цементуючого елемента, який 
забезпечував би спрямованість розвитку.  

Синергетична модель розвитку університетської освіти базується 
на концепції сталого розвитку цивілізації, що об’єднує весь спектр 
проблем, які хвилюють суспільство, особливо соціально-екологічного 
спрямування, характеризується системною складністю аналізованих 
явищ, має інтегральну суть та міждисциплінарний характер. 

Як зауважує О.М. Новіков, університетська система освіти є 
особливою складовою соціальної системи [350]. Тому для аналізу 
можливості забезпечення її сталого розвитку потрібні дослідження та 
формування теоретичних соціально-педагогічних основ забезпечення 
сталого розвитку основного компонента системи – інноваційного 
університету з такою організацією керування, яка забезпечувала б 
задоволення потреб сучасного та майбутніх поколінь при збереженні 
високого інтелектуального ресурсного потенціалу творчої інтелігенції 
України [141, с. 51]. 

Сталий розвиток інноваційного університету трактується нами як 
процес, який визначає новий рівень функціонування інтелектуального 
потенціалу України, заснованого на докорінних змінах її історично 
сформованих параметрів: світоглядних, економічних, соціальних, 
культурологічних, духовних, екологічних та інших. Зміни саме 
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індивідуальної свідомості та характеру діяльності конкретної людини 
виступають як дійсні передумови виходу на рівень сталого розвитку. 
У цьому полягає феномен формування індивідуальної свідомості 
сталого типу. Йдеться про необхідність впровадження системи 
теоретико-практичних дій, що забезпечать підвищення ступеня 
усталеності індивідуальної свідомості випускників університету, 
відродження самосвідомості творчої інтелігенції та гідне ставлення до 
неї суспільства та держави. 

Зміст переходу до синергетичної моделі, що втілює стратегію 
сталого розвитку інноваційного університету, полягає у 
збалансованому вирішенні педагогічних, дослідних, виховних, 
навчальних, екологічних, економічних та соціальних проблем, в 
утворенні іншої системи духовно-моральних цінностей як 
університетського співтовариства, так і суспільства. Йдеться про 
орієнтацію особистісних установок не на споживання, а на створення 
цінностей як духовного, так і матеріального плану. У цьому 
висвітлюється відмова від принципу “мати” та впровадження 
принципу “бути” за умов, що це вигідно кожному [36]. 

Конкретну організаційно-педагогічну систему університету можна 
визнати сталою, якщо при подоланні протиріч, що виникають у її 
межах, їх вирішення не виводить систему за межі допустимого 
ризику, коли негативні наслідки діяльності врівноважуються 
позитивними діями. При цьому показники безпеки виглядають як 
обмежувачі росту, вихід за які загрожує входженням у небезпечну 
зону виникнення соціальних конфліктів як у середовищі абітурієнтів 
та батьків, так і викладачів, загострення економічної ситуації, 
некероване зростання контрактників тощо. 

Соціоприродна система, що рухається за принципами сталого 
розвитку, збільшує витрати на освіту, охорону здоров’я, науку, 
культуру, охорону природи; зростає середня тривалість життя, а 
рівень виживання наближається до оптимального; покращення 
якісних та кількісних показників біосфери підвищує і “якість” 
людини, стимулює її інтелектуальний, виробничий та соціальний 
потенціал. 

Таким чином, сталий розвиток університетської системи освіти – 
процес, який забезпечує зміни університету з упередженням запитів у 
регіоні, не порушуючи його безпеки, та приводить до підвищення 
якості як діючої університетської спільноти, так і майбутніх поколінь. 
Проблема науково-педагогічного забезпечення збалансованої 
діяльності закладів науки та освіти, культурно-мистецьких осередків, 
центрів інформації (Internet структур), здоров’я та дозвілля, 
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інтегрованих у ланцюг університетської системи освіти по навчанню та 
вихованню кадрового потенціалу з новим рівнем світогляду вільної 
людини, з розвинутим почуттям власної гідності, особистості, буде 
залишатися актуальною достатньо довго. Потрібна виважена концепція 
сталого розвитку та концептуальна багаторівнева модель її реалізації, 
використання якої спрямоване на індивідуалізацію професійної 
підготовки, максимальне розкриття і розвиток потенціалу кожної 
особи, підготовки її до самовизначення, створення гнучкої особистісно 
орієнтованої освітньої технології та впровадження її в університетській 
системі освіти. Концепція передбачає пріоритет прав людини, 
створення умов для свободи вибору. 

Національному вихованню загрожує небезпека внаслідок 
трансформації соціального гуманізму на грунті технічних досягнень 
сучасного прагматичного світу. Як визначає І.А. Зязюн, в основу 
українського національного виховання покладено віру в ідеал добра, 
намагання людини творити і відстоювати добро [158]. Така людина 
прагне утверджувати віру в добро навколо себе і в собі самій. Вільна 
людина – самовідповідальна людина [193, с. 162]. Почуття 
самовідповідальності веде до розвитку в характері людини рис 
підприємливості, ініціативності, спонукає до творчості. Коли такі 
риси притаманні більшості людей, то університетська спільнота, як і 
суспільство, має шанс досягти творчого успіху і добробуту. 

Університетська система освіти мусить бути центром національної 
освіти та культури в регіоні. Вона не може відокремлюватися від 
суспільного життя регіону, а мусить групувати навколо себе всі 
активні, творчі прошарки, виконувати функцію каталізатора та 
власним життям стверджувати можливість і віру в сталий розвиток і 
регіону, і України. Становлення університетської освіти в регіоні є 
саме тим необхідним кроком активної політики держави щодо 
реалізації наукової ідеї пріоритету сталості розвитку та державної 
стабільності України, її єдності. 

Дослідження з метою формування стратегії сталого розвитку 
університетської освіти з багаторазовим відстеженням характеру 
перебігу процесів за різних умов є предметом концептуального 
моделювання. Воно суттєво підвищує ефективність вивчення об’єкта, 
тобто є науковою основою організації сучасного навчального 
процесу, новітньою технологією забезпечення навчання. Зазначені 
аспекти сталого розвитку університетської системи освіти можуть 
стати організаційними важелями, що приводять у дію наукові ідеї і 
розробки в рамках загальної університетської концепції 
Національного університету “Києво-Могилянська академія” “Україна: 
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людина, родина, суспільство і природа”. 
Саме тому головним у забезпеченні сталого розвитку 

університетської системи освіти в регіоні має бути наш національний 
досвід, зокрема, філософська концепція Петра Могили – органічне 
поєднання наукової та навчальної діяльності, але спираючись на 
благочестя й високу моральність як на попередню передумову [193, 
с. 156]. Так, у ланцюгу системи різнорівневої підготовки фахівців від 
дитячого садка до аспірантури відбувається творчий процес 
формування, народження особистості, який органічно поєднує 
навчання та дослідження, “щоб умудрилося його серце, щоб 
ствердився він у цнотах і доброчесності” [193, с. 168]. Від 
особистісних здібностей залежить час, коли вивчення, оволодіння, 
навчання, здобуття знань перетворюються у наукові дослідження, 
змінюється співвідношення між знаннями, що накопичуються, та 
індивідуальними відкриттями, спроможністю генерувати нові ідеї, 
формувати оригінальні концепції, створювати теорії. Формулювання 
концепції сталого розвитку вже є яскравим свідченням таких 
інтегруючих зусиль творчої педагогічної інтелігенції, яка цим вже 
зробила відповідальний крок у майбутнє. 

Таким чином, ефективність бажана у кожній цілеспрямованій 
діяльності в університетській освіті. Але слід враховувати Людський 
чинник в межах ширшої соціальної системи, в інтересах розвитку 
кожної особистості і суспільства. У кожному з типів діяльності в 
університетській освіті ефективність і продуктивність не повинні 
домінувати, щоб не допустити усунення елементів творчості. 

Домінуючою тенденцією розвитку української університетської 
освіти стають виховання, формування нового рівня світогляду, 
демократизація особистості та пристосування її до життя в умовах 
свободи [159]. Свобода – це критеріальна ознака якості 
університетської освіти. Тобто для людини ХХІ століття свобода є 
першим правом. Усі зусилля щодо розвитку університетської освіти 
залишаються марними, якщо ми не здобудемо для нас та не залишимо 
для нащадків права вибору. Тому у концепції сталого розвитку 
університетської освіти передбачено можливість вибору й 
забезпечено всім активним особистостям університетської освіти в 
регіоні: абітурієнтам, студентам, викладачам, науковцям – пріоритет 
вибору шляхів реалізації власних прагнень та розвитку здібностей, 
доповнення принципу конкуренції принципом синергізму [279; 313]. 

 
4.2. Інформатизація університетської освіти 
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Одна з можливих причин повільного прогресу в інформатизації 
університетської освіти полягає в тому, що цей процес розвивається 
недостатньо комплексно у відповідь на глибокі зміни, що відбуваються в 
суспільстві в зв’язку з комп’ютерною революцією. Визначимо наявні 
протиріччя між: тенденцією попиту на інформатизацію всіх сфер 
діяльності людини і недостатнім рівнем інформатизації системи 
навчання в університеті; високими потенційними педагогічними 
можливостями інформатизації як засобу підвищення ефективності 
навчання та існуючою традиційною практикою навчання, що не 
використовує повною мірою ці можливості. 

На йважливішою задачею,  що вис увається перед 
університетською системою освіти, є формування високої 
інформаційної культури майбутнього фахівця [204]. При цьому на 
перше місце виходить необхідність навчання правилам навігації у 
величезному океані інформації. 

За час навчання і студента, й аспіранта обсяг інформації у світі 
подвоюється, а методи викладання змінюються значно повільніше. 
Тому університетська освіта стоїть перед проблемою “вторинної, чи 
функціональної, неграмотності” [496]. Рішення цієї проблеми 
можливе на основі сполучення традиційних форм передачі знань з 
методами, що базуються на сучасних комп’ютерних технологіях, 
засобах мультимедіа [334] й інформаційному обміні через 
електронну пошту і мережу Internet. Відзначимо, що англомовна 
література багата публікаціями про комп’ютерні методи навчання 
[589].  

Умови, необхідні для інформатизації університетської освіти і 
підвищення ефективності системи навчання з метою підготовки 
університетом конкурентоспроможних фахівців, що володіють 
сучасними інформаційними технологіями, припускають [362; 369]: 
 оснащення кафедр і лабораторій сучасною обчислювальною 

технікою, що дозволяє працювати в локальних і глобальних 
мережах; 

 підвищення рівня комп’ютерної підготовки викладачів 
загальнонаукових і профілюючих кафедр; 

 зміну сучасної кадрової політики, не сприятливої для залучення 
молоді, що володіє сучасними інформаційними технологіями, до 
викладацької роботи; 

 безперервність комп’ютерної підготовки через послідовність 
дисциплін, що вивчаються за рахунок раціонального 
використання інформаційних технологій; 

 наявність на кафедрах сучасного прикладного програмного й 



221 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

інформаційного забезпечення, що сприяє індивідуалізації й 
інтенсифікації процесу навчання (пакети прикладних програм і 
бази даних за профілем підготовки фахівця; бази даних за 
властивостями елементів і типовим технологічним 
устаткуванням; системи автоматизованого розрахунку машин і 
апаратів галузі, моделювання складних процесів і систем, 
автоматизованих систем тестування студентів з базою даних, що 
містить тести з різних дисциплін, і таке інше); 

 забезпечення студентів необхідною методичною документацією з 
універсальних інформаційних технологій; 

 спільну наукову працю викладачів і студентів за завданнями як 
промисловості, так і для забезпечення безпосередніх потреб 
університету; 

 забезпечення необмеженого доступу студентів до персональних 
комп’ютерів для рішення навчальних і наукових задач (розробки 
власних програм при виконанні лабораторних, курсових, 
дипломних робіт і проектів, використання прикладного 
програмного й інформаційного забезпечення дисциплін 
гуманітарного і соціально-економічного циклів, природничо-
наукового і фундаментального, професійно орієнтованих та 
вибіркових, спеціальних циклів, підготовки звітів і інших 
документів, виходу в Internet для цілей пошуку й обміну науковою 
інформацією); 

 виконання практичних і курсових робіт з курсів “Інформатика” і 
“Моделювання систем” виключно за індивідуальними 
різноманітними завданнями, що вимагає для свого виконання 
інтенсивної самостійної роботи; 

 залучення студентів до виконання робіт з математичного 
моделювання організаційно-педагогічних систем. 
Стрімкий ріст інформації, розвиток нових технологій її обробки і 

представлення, створення нових апаратних і програмних засобів, що 
значно полегшують роботу дослідника як в обробці 
експериментальних даних, так і в проведенні експерименту, – усе це 
вимагає від сучасного фахівця знання нових інформаційних 
технологій і уміння їх застосовувати в повсякденній практиці. На 
нашу думку, яка спирається на положення Болонської конференції, 
формування сучасного фахівця неможливе без глибоких знань 
математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, 
англійської мови, культури спілкування [355].  

Перші кроки в оволодінні комп’ютерною технікою студенти 
університетів роблять при вивченні курсу “Інформатика”. Однак, 
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познайомившись із загальною архітектурою комп’ютера, навчившись 
ним управляти, засвоївши ті чи інші програмні продукти, студенти, як 
правило, не знають і не вміють використовувати ті широкі можливості, 
що дає їм комп’ютерна техніка при вивченні спеціальних дисциплін. 

Як зауважує Г.К. Селевко, у даний час на перший план виступає 
тенденція широкого застосування персональних комп’ютерів у 
викладанні загальноосвітніх предметів [445], у використанні 
навчальних і контролюючих програм – так званих педагогічних 
програмних засобів – у навчальному процесі. Нові можливості, які 
виявлені в результаті аналізу педагогічної практики використання 
педагогічних програмних засобів, дозволяють значно поліпшити 
навчально-виховний процес. Особливо це стосується предметів 
природничо-наукового і фундаментального циклів, де вивчення 
частіше пов’язане з процесами, які сховані від безпосереднього 
спостереження і тому важко сприймаються студентами. Програмне 
забезпечення дозволяє візуалізувати такі процеси, надаючи одночасно 
з цим можливість багаторазового повторення і просування в навчанні 
зі швидкістю, сприятливою для кожного в досягненні розуміння того 
чи іншого навчального матеріалу [433]. Педагогічні програмні засоби, 
будучи частиною програмних засобів навчального призначення, 
забезпечують також можливість прилучення до сучасних методів 
роботи з інформацією, до інтелектуалізації навчальної діяльності. 

Використання педагогічних програмних засобів в університеті дає 
можливість: індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за 
рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю 
навчального матеріалу; здійснювати контроль зі зворотним зв’язком, 
з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності; 
здійснювати самоконтроль і самокорекцію; здійснювати тренування в 
процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки студентів; 
візуалізувати навчальну інформацію за допомогою наочного 
представлення на екрані персонального комп’ютера даного процесу, у 
тому числі схованого в реальному світі; проводити лабораторні 
роботи в умовах імітації в комп’ютерній програмі реального 
експерименту; формувати культуру навчально-виховної діяльності як 
студентів, так і викладачів [35]. 

Наведені вище можливості змінюють структуру традиційної 
суб’єкт-об’єктної педагогіки, у якій студент займає активну позицію 
як суб’єкт навчальної діяльності, як особистість, що прагне до 
самореалізації. А віртуалізація деяких процесів з використанням 
анімації сприяє формуванню у студентів наочно-образного мислення і 
більш ефективному засвоєнню навчальних матеріалів. 
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Підготовка університетом конкурентоспроможних фахівців, що 
володіють сучасними інформаційними технологіями, також припускає, 
що студенти повинні знати і вміти активно і комплексно 
використовувати: принципи збереження, обробки, поширення і 
представлення інформації; основні технічні засоби і їхні характеристики; 
методологію використання комп’ютерної техніки в освіті; основні типи 
програмного забезпечення; засоби підготовки спеціалізованих наукових 
текстів; програмне забезпечення для наукових досліджень за фахом; 
інформаційні мережі для рішення дослідницьких задач; поняття про 
дистанційне навчання. 

У сучасному університеті кожен студент одержує свою 
персональну адресу електронної пошти, за допомогою якої в нього 
з’являється можливість регулярного, активного спілкування з 
викладачем, з товаришами, з усім світом. По електронній пошті 
студенти одержують індивідуальні завдання, які зв’язані з 
розглянутими в лекційному курсі навчальними питаннями. 
Використовуючи запропоновані викладачем адреси в мережі 
Internet, студенти відвідують домашні сторінки вітчизняних і 
закордонних навчальних і наукових організацій, знайомляться зі 
змістом електронних журналів з природничо-наукової тематики і 
використанням нових інформаційних технологій в освіті.  

Відсутність достатніх ресурсів для сучасної організації 
навчального процесу трансформує зміст і мету курсової роботи. При 
цьому курсова робота студентів полягає в підготовці макета 
комп’ютерної навчальної програми. Така програма повинна бути 
складена методично правильно, мати чітку логічну структуру, 
містити базовий обсяг досліджуваного матеріалу, враховувати те 
нове, що буде входити в науку і технологію в найближчому 
майбутньому. У цьому зв’язку добір матеріалу повинен 
здійснюватися на основі аналізу перспективних напрямів розвитку 
науки і техніки. Основними блоками комп’ютерної навчальної 
програми є: інформаційний блок, блок вправ і блок контролю знань. 
Для збору матеріалу до курсової роботи студенти широко 
використовують можливості глобальної мережі Internet.  

Оскільки студенти самі складають програму, що описує об’єкт, а 
потім вивчають поведінку цього об’єкта в різних випадках, то даний 
курс є інтегрованим, де представлені дві дисципліни – спеціальна, 
відповідної спеціальності й інформатика. Якщо при вивченні цього 
курсу більше уваги приділяється складанню програми, її оптимізації, 
наприклад, по займаній пам’яті чи по швидкості виконання, то цей 
курс можна розглядати як дисципліну з інформатики, яка заснована 
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на фізичних задачах. Якщо ж більше уваги приділяється аналізу 
фізичної ситуації, порівнянню результатів, що отримані у ході 
комп’ютерного експерименту з аналітичними розрахунками, то ця 
дисципліна буде курсом за фахом з використанням комп’ютерного 
експерименту.  

Необхідно відзначити, що кожен випускник повинен мати свою 
власну сторінку на сервері університету в мережі Internet. Крім 
особистої інформації, сторінка випускника повинна містити інформацію 
про дипломну роботу і про його керівників, а також про публікації 
результатів власних наукових досліджень. За відгуками студентів, робота 
в мережі Internet, а також використання електронної пошти істотно 
розширили їхній кругозір і познайомили з новими сучасними 
інформаційними технологіями, що знадобляться майбутнім фахівцям у їхній 
практичній діяльності. 

Слід відмітити, що комунікаційна революція створює можливість 
демонструвати “наш образ на світ. І ніхто повністю не розуміє, як усе 
це подіє на наші особистості... Раніше ми не мали для цього таких 
могутніх засобів. У зростаючій мірі ми опановуємо технологією 
свідомості” [486, с. 305]. Сучасна економіка знань вимагає підготовки 
в університетах сучасно мислячих фахівців, озброєних знаннями не 
тільки з обраної спеціальності, але і здатних використовувати 
комп’ютерні технології для автоматизації праці. 

 Автоматизація праці передбачає три основні методи вирішення 
цієї проблеми, а саме: на основі розвитку комп’ютерних технологій 
загального призначення; розвиток спеціалізованих технологій, які 
орієнтовано на конкретну предметну галузь; застосування 
універсальних математичних програмних засобів. 

Технології загального призначення ретельно розроблені, широко 
застосовуються і пропонуються на ринку під загальною назвою 
“офісні технології". Найбільш розповсюдженими є офісні технології 
фірми Microsoft, які виготовлені під операційну систему Windows. 
Вони включають програму Outlook, яка пов’язана з математичним 
забезпеченням для електронної пошти E-mail, текстовий процесор 
Word, електронну таблицю Excel, систему управління базами даних 
Access, електронні презентації Power Point [517]. Операційна система 
Windows містить у собі броузер Explorer 4.0, який призначено для 
роботи з Web-сторінками в Internet (пошук, читання). Основною 
задачею в рамках цих технологій є навчання студентів застосуванню 
інформаційних технологій загального призначення у своїй практичній 
діяльності, незалежно від обраної ними спеціальності, а також 
застосуванню цих технологій у тій предметній галузі, у якій студенти 
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збираються стати фахівцями.  
Спеціалізовані інформаційні технології широко розповсюджені і 

часто застосовуються, наприклад, у бухгалтерському обліку. Відомі такі 
технології, як  БЭСТ-4, 1С, менеджер фінансового обліку й інші. 
Спеціалізовані системи вимагають для своєї експлуатації фахівців 
відповідної предметної галузі і тому повинні викладатися на 
випускаючих кафедрах. Викладачі цих кафедр повинні 
відслідковувати ринок спеціалізованих комп’ютерних систем, 
цікавитися, які з них часто застосовуються підприємствами, 
організаціями, фірмами їхнього профілю, впроваджувати у 
навчальний процес самотужки чи за допомогою фахівців кафедри 
інформатики чи центру комп’ютерних технологій. 

Наукова праця викладачів випускаючих кафедр в обов’язковому 
порядку повинна бути пов’язана з автоматизацією праці за своєю 
спеціальністю. Передоручати цю роботу фахівцям з інформатики 
недоцільно через нерозривність самої праці за фахом і її 
автоматизації. 

Універсальні математичні програмні засоби типу Mathematica, 
MatLab, Maple, Mathcad [268], що з’явилися на ринку програмних 
продуктів слідом за традиційними алгоритмічними мовами 
програмування й електронними таблицями, надають нові широкі 
можливості для рішення задачі формування інженерної освіти на всіх 
його етапах – від навчання до комплексної підготовки людини до 
професійної діяльності і самореалізації. Закладений у них принцип 
“Від простого до складного” передбачає можливість поступового 
ускладнення застосовуваних методів математичної обробки, що 
дозволяє ефективно використовувати їх в університеті як навчальні 
задачі як по загальних природничо-наукових і фундаментальних 
дисциплінах, так і по спеціальних дисциплінах.  

 Універсальні математичні програми дають можливість легко 
реалізувати стандартними засобами програми й другий, не менш 
важливий з методичної точки зору, принцип – “Максимальна 
наочність і зручність роботи”. Набір потенційних можливостей 
універсальних математичних програм настільки широкий, що 
програми, які написані для них, можна використовувати для рішення 
освітніх задач на різних рівнях: стандартне рішення типової задачі; 
поглиблене рішення задачі (стандартне рішення задачі, що 
супроводжується самостійним аналізом і розробкою алгоритму 
рішення задачі); поглиблене вивчення сутності досліджуваних 
закономірностей (поглиблене рішення задачі, що супроводжується 
“віртуальними експериментами”). 
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Необхідно відзначити, що активна особиста участь студентів у 
формуванні умов задачі й аналіз одержаних результатів є важливим 
чинником, що впливає на глибину засвоєння матеріалу. У той же час 
відомо, що велика частина матеріалів, що знаходиться в мережі, 
розрахована на пасивне читання. Таким чином, поряд з розвитком 
навичок роботи з новими програмними продуктами принципово 
реалізується комплексний підхід до формування університетської 
освіти як у рамках конкретної дисципліни, так і протягом усього 
навчання в університеті [234]. 

У сучасних умовах найбільший інтерес представляє створення 
силами самих студентів комп’ютерних навчальних програм, мета 
яких – дати студентам можливість вирішувати задачі, передавши 
комп’ютеру обчислення і залишивши за собою знання алгоритмів і 
уміння застосовувати їх для конкретних задач. 

Все частіше застосовуються діалогові системи, що 
використовуються як методична комп’ютерна підтримка навчального 
курсу. Організація діалогової системи надає користувачу такі основні 
можливості: переглядати і змінювати в діалоговому режимі поточну 
задачу; вибирати і змінювати в процесі рішення задачі з бібліотеки 
методів той, що цікавить користувача, змінювати його параметри; 
видавати на дисплей основні характеристики поточного методу; 
використовувати графічне вікно візуалізації ітераційного процесу 
рішення двовимірних задач опуклого програмування; 
використовувати вбудовану службу допомоги. 

Інновації у використанні інформаційних технологій у навчальному 
процесі – постановка комп’ютерних науково-технічних 
експериментів. Лабораторні цикли включають комп’ютерні 
експерименти з усіма атрибутами дослідження, одержання 
результатів у вигляді таблиць, графіків, гістограм і наукових звітів з 
аналізом і висновками. При цьому однією з проблем є дефіцит часу, 
що виділено на проведення лабораторних робіт. Вихід полягає в 
скороченні термінів освоєння пакетів. Елементом інновацій у даному 
випадку є навчання студента за алгоритмами прискореної адаптації 
користувачів пакетів і відповідними інструкціями до них.  

Елементом інновації тут є використання пакетів систем 
автоматизації проектування (САПР) чи автоматизованих систем 
наукових досліджень (АСНД) не за прямим призначенням, а як 
експериментальний простір з усіма необхідними ресурсами, що 
представлені моделями досліджуваного об’єкта, моделями 
інструментів, моделями приладів. Результати експериментів мають 
наукову і практичну цінність. Постановка комп’ютерних 



227 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

експериментів із застосуванням інформаційних технологій відповідає 
сучасним тенденціям у проведенні наукових досліджень, і головне, 
розширює можливості навчання, тому що роль експерименту в 
університетській освіті важко переоцінити. 

 Системний підхід до рішення задач підготовки фахівців на основі 
сучасних технологій і методів вимагає перегляду концепції 
комп’ютеризації навчання, переходу від розрізнених навчальних 
програм, що тренують, до створення системи таких засобів, що 
інтегровані у процес підготовки на різних його етапах і підвищують 
наочність і практичну спрямованість дисциплін.  

Відомі розробки споконвічно орієнтован, в основному на 
репродуктивне навчання й обмежують активну функцію студентів 
відповідями на питання, що поставлені викладачем. Розширення їхніх 
можливостей шляхом включення імітаційних (діючих) моделей, 
керованих користувачем, порівняно за трудомісткістю зі створенням 
самих систем. 

Структурно-логічна схема навчального курсу [178], яка складена 
викладачем, стає для нього (після обробки з використанням усіх 
комп’ютерних засобів руками фахівців з передачі знань, художника, 
програміста-дизайнера, програміста) багатофункціональним 
інструментом, що підвищує ефективність навчального процесу. Будучи 
оснащеною засобами діагностики і контролю результатів пізнавальної 
діяльності студентів, засобами систематичного розташування і 
збереження показників, що характеризують навчальний процес, вона 
виконує роль робочого зошита викладача, конспекту лекцій, альбому 
ілюстрацій, лабораторії наочних приладів і демонстрацій, бази 
статистичних даних про навчальний процес. 

Комп’ютерні дидактичні інструменти, а саме – ілюстративно-графічні 
фрагменти системи знань по предмету, портрети вчених у контексті 
логіки відкриттів і історії науки, моделі, які покликані оживити за 
допомогою візуалізації досліджувані процеси і закономірності формують 
у студентів відчуття “дидактичного інтер’єра”, середовища, в якому вони 
здійснюють свою діяльність. І це середовище в сукупності зі сценарієм 
заняття, орієнтованим на організацію ритмічної колективної пізнавальної 
діяльності, наближають технологію автоматизованого керування 
пізнавальною діяльністю студентів до штучного створення тих умов, які 
виявлені американським психологом М. Чиксентмихайї, у яких виникає 
відчуття “потоку” – стану, що характеризується злитістю зі своїми діями, 
повною керованістю ситуацією й іншими ознаками, що дозволяють 
говорити про “феномен насолоди процесом діяльності”. Ці умови, за 
М. Чиксентмихайї, названі “зовнішніми ключами”, що дозволяють 
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сформувати усталену і концентровану увагу на об’єкті діяльності і тим 
самим створюють умови для повного і глибокого включення в неї: 
обмежене стимульне поле, чіткість цілей і розуміння того, як вони 
можуть бути досягнуті, ясний і миттєвий зворотний зв’язок, баланс 
навичок і викликів [51]. 

Усю сукупність методів викладання і навчання на базі сучасних 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій умовно розіб’ємо на 
чотири основні групи за типом комунікації між студентами і 
викладачами. Це методи самонавчання, індивідуалізованого викладання і 
навчання, викладання в групі, педагогічні методи на основі активної 
взаємодії між усіма учасниками навчального процесу.  

 Методи самонавчання одержали значний розвиток на базі сучасних 
інформаційних технологій. Якщо в традиційній освітній системі 
самонавчання відбувалося шляхом читання книг, то нові технології 
привели до розвитку безлічі таких методів, при яких студент взаємодіє з 
освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача й інших 
студентів. 

Для самонавчання на базі сучасних технологій характерний 
мультимедійний підхід, при якому освітні ресурси розробляються на 

базі безлічі різноманітних засобів: друковані матеріали, аудіо- і 
відеоматеріали, комп’ютерні навчальні програми, електронні 

журнали, інтерактивні бази даних, інші навчальні матеріали, що 
доставляються по комп’ютерних мережах і які мають особливе 

значення в новій освітній системі [112, с. 151]. 

Так, в інтерактивних базах даних систематизуються масиви даних, 
що можуть бути доступні через опосередковані комп’ютером 
комунікації. Всезростаюче число таких баз даних зараз доступне 
через комп’ютерні мережі. 

Надання доступу до таких зовнішніх баз даних з метою самонавчання 
є найбільш простим і часто застосовуваним, але не єдиним способом 
їхнього використання в навчальному процесі. На основі цих зовнішніх 
баз даних можуть розроблятися локальні бази даних, які орієнтовані на 
їхнє використання як студентами, так і викладачами [31, с. 100]. 

 Студенти одержують доступ до прикладних програм у віддалених 
бібліотеках програмних продуктів на цілому ряді серверів. Internet 
забезпечує стандартизований протокол пересилання файлів (FTP – 
File Transfer Protocol), що дозволяє одержати копії прикладних 
програмних засобів, а основною функцією численних і популярних 
BBS (систем дощок оголошень) є обмін програмними засобами. 
Таким чином, у сучасній освіті істотне місце займає самонавчання на 
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базі освітніх ресурсів, розвинутих за допомогою різноманітних 
засобів. 

Педагогічні методи індивідуалізованого викладання і навчання, 
для яких характерні взаємини студента з викладачем чи з іншим 
студентом, розвиваються в сучасній освіті не тільки на основі 
безпосереднього контакту, але і за допомогою таких технологій, як 
телефон, голосова пошта, електронна пошта. Особливо важливим є 
розвиток теленаставництва через комп’ютерні мережі. 

Викладання навчального матеріалу в групі перед студентами не 
видіграє активної ролі в комунікації і властиве традиційній освітній 
системі, але воно одержує новий розвиток на базі інноваційних 
технологій. Так, лекції, записані на аудіо- чи відеокасети, що 
читаються по радіо чи телебаченню, доповнюються в інноваційному 
освітньому процесі так званими “елекціями”, тобто лекційним 
матеріалом, який розповсюджується по комп’ютерних мережах. 
Елекція може являти собою не традиційний лекційний текст, а 
добірку статей, огляд чи витяги з них, а також матеріалів, що готують 
студентів до дискусій. 

Педагогічні методи на основі активної взаємодії між усіма 
учасниками навчального процесу та інтенсивність їхнього 
використання істотно зростає з розвитком навчальних 
телекомунікаційних технологій. Інтерактивні взаємодії між 
студентами, між викладачем і студентами стають важливим джерелом 
знань. 

Розвиток цих методів пов’язаний з проведенням навчальних 
колективних дискусій і конференцій. Технології аудіо-, 
аудіографічних і відеоконференцій дозволяють активно розвивати 
такі методи в інноваційній освіті. Особливу роль у навчальному 
процесі відіграють комп’ютерні конференції, що дозволяють усім 
учасникам дискусії обмінюватися письмовими повідомленнями як у 
синхронному, так і в асинхронному режимі, що має велику дидактичну 
цінність. Комп’ютерно-опосередковані комунікації дозволяють 
активніше використовувати такі методи навчання, як дебати, 
моделювання, рольові ігри, дискусійні групи, мозкові атаки, методи 
номінальної групи, форуми, проектні групи й інші.  

Сукупність нових технологій навчання створює систему 
дистанційного навчання. Термін “дистанційне” часто розуміється 
тільки як: 1) віддаленість від викладача (тобто самостійне навчання і 
самодостатність наданих навчальних посібників). У цьому змісті 
дистанційне навчання означає фактично заочне навчання із 
застосуванням новітніх технологій навчання. Реальна практика 



230 

Мещанінов О.П. 

показує, що під дистанційним навчанням варто розуміти також 
віддаленість від: 2) традиційних джерел представлення інформації 
(книга, плакат, наочне навчальне приладдя, дошка лекційної 
аудиторії, власне лекція і т.п.); 3) експериментального устаткування 
(можливість проведення віртуального експерименту). Виходячи з 
пунктів 2 і 3, робимо висновок, що дистанційне навчання може 
застосовуватися і як очне аудиторне навчання, і як очне самостійне 
навчання. Таким чином, дистанційне навчання виступає не як заміна 
традиційних технологій навчання, а як рівнобіжна їм система. 
Особливо яскраво це виявляється в тім, що дистанційне навчання 
практично не несе в собі елементів виховання й емоційного 
акцентування. 

Електронний навчальний підручник є новою інформаційною 
структурою. Відомо, що книга у свій час також являла собою нову 
інформаційну структуру у порівнянні з: мистецтвом розповіді; 
мистецтвом малюнка; мистецтвом танцю, міміки, жесту. Природно, що 
нова інформаційна структура надає нам не тільки нові можливості, але 
ставить також і нові задачі для нових технологій навчання. Таким 
чином, існує прямий зв’язок між новими інформаційними 
технологіями, новими технологіями навчання і новими 
інформаційними структурами. 

Структура традиційної книги в електронному підручнику 
фактично є лише електронним засобом передачі і збереження книги, 
хоча вона, можливо, психологічно сприятлива при переході від книги 
до комп’ютера. Якщо ж вести мову про нові інформаційні технології 
як новий спосіб представлення інформації, новий спосіб навчання, то, 
природно, “книжковий” підхід суттєво розвивається. Наявність 
великого числа гіперзв’язків між окремими розділами електронного 
підручника робить його структуру відмінною від структури 
традиційної книги, реалізується структура “багатомірної мережі". У 
цій мережі, вибираючи свій власний інформаційний шлях, користувач 
сам створює інформаційну структуру, що переходить границі конкретної 
(екзаменаційне питання, задача і т.п.) області знань. Таким чином, нові 
інформаційні технології дозволяють створювати унікальні нові 
інформаційні структури, що повинні бути адаптовані до користувача 
[534]. 

Електронний навчальний підручник використовується у 
навчальному процесі за трьома напрямками: для самостійного 
навчання; для ілюстрації лекції; для проведення лабораторних робіт. 
Додаткові висновки, що випливають з досвіду використання 
електронних навчальних посібників, можна сформулювати так. 
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 Дуже бажано, щоб текстова інформація була розміщена в межах 
одного екрана і досить великим шрифтом. У противному разі різко 
падає концентрація уваги студентів. Ця вимога приводить до 
необхідності дуже високого ступеня структурованості і 
концентрації інформації. Структура одного екранного 
повідомлення, таким чином, з’являється у вигляді “ромашки", де в 
центрі знаходиться концентровано викладене (тобто коротке, але 
дуже інформативне)  повідомлення, яке оточене ілюстраційними, 
формульними, пояснювальними й іншими можливими додатками, 
розміщеними на наступному інформаційному рівні. 

 Структура “ромашки” забезпечує один дуже важливий аспект – 
переключення уваги зі зчитування тексту на роботу з мишкою й на 
вибір додатка. Тим самим відбуваються деяка зміна заняття і 
відпочинок окремих відділів мозку. 

 Якщо жорстка детермінованість інформаційних шляхів означає 
навчання, у першу чергу, знанням, то вільний вибір, яким 
буквально змушує використовувати електронний навчальний 
підручник, дозволяє навчати мисленню, дослідженню, хоча б у 
плані уміння добувати, аналізувати інформацію і приймати 
рішення.  

 Наявність інформаційного шляху, що рекомендується на лекції, 
дозволяє користувачу швидше адаптуватися до електронних 
навчальних посібників. 

 Будь-які анімаційні додатки можуть бути гарними тільки при 
вільному (“домашньому”) навчанні. При аудиторному занятті 
вони відволікають увагу і витрачають час, якщо тільки не є 
безпосередньо функціональними елементами навчання. Тому 
віртуальні лабораторні роботи повинні бути чітко (у 
вищезазначеному змісті) спрямовані на вирішення поставленої 
задачі. 

 Комп’ютер, нові інформаційні технології у цілому надають 
викладачу дуже великі можливості. Велика імовірність “впасти в 
гріх” інформаційного перевантаження електронного навчального 
підручника, у тому числі тестами. 
Однак збільшення змісту не повинне збільшувати складність 

посібника, ускладнювати взаємозв’язки чи перевантажувати екранний 
простір інформацією, тому що помічено, що студенти працюють 
краще зі структурно більш простою програмою. Таким чином, 
необхідна тверда функціональність елементів нових інформаційних 
структур. 

 Первинною ідеєю навчальної комп’ютерної системи був принцип 
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багатовіконності, що полягає в тому, що екран комп’ютера виглядає 
як робочий стіл, на якому розташовані підручники, задачники, 
довідники. Ці “книжки” можна переміщати, відкривати, закривати, 
перегортати за допомогою миші й екранних кнопок [137]. Структурно 
інтерактивна навчальна система складається з частин, що 
відповідають розділам курсів університету. Окрема частина 
поділяється на визначене число занять, кожне з яких містить наступні 
структурні елементи: інформаційна частина (теорія), тобто 
структурований теоретичний матеріал з виділенням елементів знань; 
контрольні питання (тест) першого рівня для перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу. При цьому на кожному робочому місці 
мається свій варіант питань. Більшість питань є оригінальною 
розробкою авторів; приклади вирішення типових задач (підказка) для 
вироблення в студентів навичок із практичного застосування 
інформаційної частини. Деякі задачі також є оригінальною розробкою 
авторів; контрольні задачі другого рівня для перевірки навичок у 
вирішенні задач, що відрізняються від розглянутих у підказці тільки 
цифровими даними. На кожному робочому місці передбачені свої 
цифрові дані і, відповідно, своя чисельна відповідь; контрольні задачі 
третього рівня для перевірки ступеня засвоєння матеріалу даного 
розділу. Студент повинен самостійно одержати розрахункову 
формулу і числову відповідь. На кожному робочому місці 
реалізований свій варіант; довідник містить таблиці, наприклад, 
похідних і інтегралів елементарних функцій, і фізичні формули, що 
не ввійшли в розділ теорії; для деяких занять мається історична 
довідка про цікаві факти з життя вчених. 

Одночасно з процесом навчання ведеться контроль засвоєння 
матеріалу студентом. Наприкінці заняття викладачу вручається 
тверда копія протоколу, що містить прізвища студентів даної групи і 
набрані бали. Заняття, що входять до інтерактивної навчальної 
системи, мають однакову структуру і логічну побудову, але 
розрізняються за змістом і формою. Зміст визначається темою даного 
заняття, а форму можна варіювати.  

Сучасний стан системи освіти припускає доцільним варіант 
реалізації навчального процесу з використанням електронної 
бібліотеки [163], який полягає у наступному. Обов’язковим 
моментом є збереження традиційної структури організації 
навчального процесу – лекція, семінарські і лабораторні заняття, 
контроль у формі заліків і іспитів. У даних формах аудиторної роботи 
зберігається безпосереднє спілкування студентів з викладачем, що є 
принциповим для високої ефективності процесу навчання. Разом з тим 
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за допомогою електронної бібліотеки розширюються інформаційні 
можливості аудиторної роботи, використовуючи комп’ютерні 
демонстрації, модельні експерименти і комп’ютерний супровід 
натурних демонстраційних експериментів. 

Електронна бібліотека спеціалізації є універсальною базою даних, 
що містить навчальні плани, програми спецкурсів, графік 
навчального процесу і розклад занять, теми курсових і дипломних 
робіт, які виконують студенти, методичні рекомендації до 
лабораторних і семінарських занять, опис лабораторних робіт, 
контрольні завдання і питання зі спецкурсів спеціалізації, конспекти 
лекцій, довідковий матеріал, бібліографічний список навчальної і 
наукової літератури, методичні рекомендації з використання Internet, 
що включають список адрес спеціалізованих Web-серверів [388; 408].  

У процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу 
помітну роль відіграє застосування теоретичних положень до 
вирішення навчальних задач. При цьому в міру одержання навичок 
рішення типових задач здійснюється перехід до задач підвищеної 
складності для творчого оволодіння предметом. Однак через 
обмежений час, що відводиться на вивчення дисципліни, складність 
теоретичного матеріалу, недостатню підготовку студентів і інше 
доводиться витрачати значний час на вирішення саме типових задач. 
Тому доцільно винести цю складову навчального процесу на 
самостійну роботу студентів з комп’ютерною програмою-
тренажером для вирішення типових задач, а аудиторний час 
присвятити вирішенню задач підвищеної складності [126]. 

Організаційним аспектом сучасної системи навчання є підсистема 
рейтингової оцінки. Основні елементи цієї підсистеми визначені у 
положенні “Про систему рейтингової оцінки” [154; 387]. В основі 
визначення рейтингу лежить рейтингова оцінка в балах, яка 
складається з поточної і підсумкової. Поточна триместрова оцінка має 
створити мотиви до регулярної самостійної і творчої праці. 
Підсумкова оцінка має створити стимули до отримання знань, формує 
відповідальність за кінцевий результат. Загальна оцінка з дисципліни 
визначається на підставі рейтингової оцінки за шкалою: незадовільно 
(≤ 60), задовільно (61-75), добре (76-90) та відмінно (91-100). 

За підсумками триместру для нарахування стипендії визначається: 
триместрова оцінка як середньозважена балових оцінок за триместр по 
кількості кредитів, запланованих на дисципліни; загальна рейтингова 
оцінка за поточний термін навчання. 

Остаточний рейтинг – це запис у дипломі у вигляді дробу, де 
знаменник вказує на кількість випускників за напрямом підготовки, а 
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чисельник – місце, яке займає серед них власник диплома. Рейтингова 
система не тільки важлива, а й дуже бажана в сучасному університеті. 

Моделювання фізичних явищ дозволяє студентам краще і глибше 
зрозуміти досліджуване явище, процес чи ситуацію. Іноді це єдиний 
спосіб вирішити поставлену задачу. Накопичений особистий досвід 
автора при роботі у Миколаївському кораблебудівному інституті на 
кафедрі електрообладнання суден з 1977 року з використання 
комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях дозволяє 
виділити такі етапи створення моделей: опис явища на основі 
накопичених експериментальних даних, вибір найбільш значимих 
процесів і рівнянь, що їх описують; створення математичної моделі в 
реальному часі, вибір методів рішення; розробка програмного 
забезпечення; проведення комп’ютерних експериментів; 
параметризація і верифікація моделі на основі зіставлення з даними 
фізичних експериментів; власне комп’ютерні дослідження, 
накопичення даних, узагальнення, формулювання висновків та 
рекомендацій. При цьому моделювання зорієнтоване на одержання 
нових, раніше невідомих даних про досліджувані процеси і явища. 

Досвід автора по використанню комп’ютерних технологій 
сформований у процесі створення ним програмного забезпечення для 
викладання дисциплін при підготовці інженерів-електриків за 
спеціальністю “Електрообладнання суден”: Математичні моделі 
функціонування автоматизованих систем; Системи автоматизованого 
проектування; Теорія електроприводу. 

Програмне забезпечення наведених дисциплін включає 
математичні моделі компонентів та систем зі змінною топологічною 
структурою, спеціалізовані та універсальні пакети прикладних 
програм для дослідження нормальних та аварійних режимів роботи, 
відпрацювання систем програмно-апаратного управління сучасними 
енергетичними об’єктами, комплекси лабораторних робіт по 
імітаційному моделюванню та інше. 

Здобутий автором досвід у процесі педагогічних пошуків дозволяє 
виділити такі результати: групова робота зі студентами у 
комп’ютерному класі з опертям на імітаційні моделі дозволяє суттєво 
підвищити темп засвоєння навчального матеріалу, його сприйняття із 
виникненням ефекту взаємодопомоги серед студентів; індивідуальна 
самостійна робота студентів з моделювання нормальних та аварійних 
режимів систем, що вивчаються, підвищує зацікавленість, мотивацію 
до пізнання нового, ніде не описаного, процесу із виникненням 
ефекту без примусової активної пізнавальної діяльності; 
індивідуальна курсова робота із розвитку наданих моделей, 
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відпрацювання нових гіпотез переводить студентів у статус 
співавторів дослідження із ствердженням ефекту винятковості та 
самоцінності творчої діяльності, особистості; індивідуальна дипломна 
робота студентів із розвитку пакетів програмного забезпечення для 
імітаційного моделювання сприяє формуванню дослідницьких 
навиків та креативності мислення, відповідального ставлення та 
незалежної самосвідомості; науково-методична щорічна підготовка 
програмного забезпечення навчальної дисципліни викладачем 
потребує значних зусиль, що за трудомісткістю порівняно з 
проведенням вагомого наукового дослідження, створенням самої 
програмної частини сучасної системи, що включає комп’ютерне 
оснащення. 

Програмне забезпечення моделювання повинно мати дружній 
інтерфейс, що дозволяє легко змінювати умови моделювання, 
запускати і переривати процес обчислень, виводити на екран графіки 
і діаграми, зберігати, завантажувати і роздруковувати на принтері 
результати моделювання. Усі фізичні характеристики і параметри 
моделей, як правило, повинні бути виражені у фізичних одиницях. 
Достовірність моделей підтверджується якісною і кількісною 
відповідністю рез ультатів комп’ютерних досліджень 
експериментальним даним. Програмне забезпечення дозволяє всі дані 
представляти у вигляді графіків і діаграм, що полегшує якісний аналіз 
результатів і виявлення фізичних закономірностей.  

Таким чином, єдність і різноманіття форм інформатизації 
університетської освіти характеризують інноваційність організаційно-
педагогічних систем і визначають ключові аспекти на шляху сталого 
розвитку університетської системи освіти: інформаційні та 
комунікаційні новації є засобом індивідуального та колективного 
опанування технологією свідомості; імітаційні, діючі системи моделей 
є етапом еволюційного розвитку методів пізнання, засобами масової і 
одночасно індивідуальної інформації, створення яких порівняно за 
трудомісткістю зі створенням самих систем чи об’єктів, що 
досліджуються, вивчаються [281; 286; 301]. 

 
4.3. Концепція сталого розвитку університетської освіти 

 
Провідні організації і центри в Україні та за її межами серед 

сучасних напрямів, які вивчають взаємодії між людиною та 
природою, виділяють соціальну екологію. Соціоекологія вивчає 
взаємовідношення під кутом зору впливу громадян, суспільства 
на середовище. Все більше наукових досліджень присвячується 
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пошуку відповіді на питання, чому розвиток суспільства призвів до 
екологічної кризи. Основна наукова ідея, яка при цьому 
впроваджується, пов’язана з тим, що зменшення біологічного 
різноманіття небезпечне для усталеності екосистеми. Тобто природа 
прагне не до максимальної продуктивності, а до максимальної 
усталеності. 

Утворення в Причорноморському регіоні першого україномовного 
структурного підрозділу, філії вищого навчального закладу зі 
статусом Національного університету, є саме тим кроком активної 
політики нашої держави щодо реалізації цієї наукової ідеї у 
соціально-педагогічній галузі. Для забезпечення стабільності та 
максимальної усталеності в регіоні відбувається збільшення 
організаційно-педагогічного різноманіття, тобто розвиток.  

Конференція Ріо-92 прийняла 27 принципів сталого розвитку, що 
визначають права та обов’язки країн у забезпеченні розвитку та 
добробуту людей. Також були розроблені критерії оцінки – “індекс 
гуманітарного розвитку”, який включає п’ять індикаторів: 
прогнозована при народженні тривалість життя; валовий 
національний продукт на душу населення; відсоток грамотного 
дорослого населення; кількість обов’язкових років у школі; кількість 
людей з вищою освітою на 1000 мешканців. 

Вочевидь, що три з п’яти індикаторів зв’язані з рівнем освіти 
населення, тобто є результатом діяльності системи освіти країни [348, 
с. 121]. Також зазначимо, що актуалізується екологічна освіта, яка 
несе світоглядний характер та має за основні принципи освіти дитини 
[348, с. 122]: повагу до особистості; намагання забезпечити розвиток; 
побудову особливо довірливих відносин. У підґрунті цих відносин 
покладені милосердя та любов до людей та до всього живого, глибока 
повага до природи, до усіх форм життя. Покладені етичні й моральні 
принципи, що складаються у дитини з раннього віку на підґрунті 
норм поведінки, знань та навичок, що пов’язано з рівнем культури та 
освіти. 

Таким чином, ядром інформаційного суспільства, суспільства ХХІ 
століття, буде його система освіти, що застосовує нові інформаційні 
технології. При цьому слід добиватися випереджаючого характеру 
освіти, що розповсюджує освітній процес на увесь соціальний 
простір, у тому числі в його глобальному вимірі, а не лише в 
національно-державному. Випереджаючий освітній процес 
спрямований не лише на наше власне існування та розвиток, але й 
забезпечення існування людства, гармонію чи співрозвиток, 
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коеволюцію людини, суспільства та природи. 
Нова модель розвитку вимагає від світового співтовариства 

скорельованого розвитку, спрямованого на досягнення цілей сталого 
розвитку. При цьому пріоритет розуму у прийнятті рішень є 
найважливішою характеристикою всієї цивілізації, що зможе вижити 

Для досягнення мети необхідним є створення організаційно-
педагогічної системи положень, принципів, правил, умов, що 
забезпечує сталий розвиток університетської системи освіти. 
Реалізація права на створення умов для свободи вибору варіантів 
діяльності у певних рамках є можливою та продуктивною ідеєю лише 
при дотриманні принципів рівності, справедливості, братерства, 
добра, поблажливості, надійності, вдячності, всебічної рівноваги і, 
нарешті, адаптивного засобу існування.  

На наше переконання, основою, ядром будь-якої моделі як образу, 
взірця бажаного стану об’єкта є провідна ідея, що розвивається 
системою поглядів, концепцією. Відома думка, що Ідею сучасного 
університету, його провідну ідею, ємко визначає латинська фраза 
sapere aude, чи українською – дерзаю знати, дерзаю розуміти, дерзаю 
думати [177, с. 146]. 

Як визначає С.У. Гончаренко, провідна ідея “своєрідно поєднує в 
собі як об’єктивне знання про певну дійсність, так і суб’єктивну мету, 
спрямовану на її перетворення” [97, с. 140]. На нашу думку, Ідею 

Рис. 4.1. Структура доходів населення світу 

Доходи 20% найбагатшого населення світу 

60% 

р. 
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інноваційної університетської системи освіти влучно визначають 
латинська фраза docendo discimus – навчаючи вчимось та українська – 
“разом моделюючи – вчимося”. 

Концепцію сталого розвитку інноваційної університетської освіти 
утворюють взаємообумовлені базові компоненти, що своєрідно 
поєднують наявну дійсність та суб’єктивну мету перетворення 
системи. Такими компонентами концепції є: стратегія, структура, 
системи, співробітники, стиль, кваліфікації, спільні цінності [631], 
наукова діяльність та інформація. Отже, за принципом сполучення 
дев’яти взаємообумовлених базових компонентів визначимо 
концепцію сталого розвитку інноваційної університетської системи 
освіти і розкриємо їх зміст. 

Стратегія як напрям та характер майбутнього прогресу, що 
задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву 
здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби [404, с. 4], у 
підґрунті має принцип свободи вибору. 

Свобода вибору адміністративного та професорсько-викла-
дацького персоналу, студентів університетів уособлює впровадження 
принципів ринкових відношень. Будучи поєднаною з положеннями 
стратегії сталого розвитку, свобода вибору є єдиною можливою 
основою консенсусу загального принципу розвитку. Цей принцип 
визначають як принцип кормчого [325]. Квінтесенцією означеної 
стратегії прийняття рішень, яка здатна забезпечити та зорієнтована на 
сталий розвиток, є організаційне об’єднання цілеспрямованості і 
стихії, тобто реалізація принципу кормчого. Стратегія розвитку 
управління університетською системою освіти потрібна для 
забезпечення сталого розвитку університету, що гарантує: навчання 
професіоналів на рівні всесвітніх стандартів якості та у відповідності 
до вимог роботодавців, попиту на ринку праці; забезпечення 
наукових досліджень на рівні, що гарантує їх попит на ринку 
науково-технічної продукції; розвиток та спадкоємність 
професорсько-викладацького складу на підгрунті гідних умов 
життєдіяльності, праці та відпочинку; розвиток матеріально-
технічного та фінансового забезпечення відповідно до умов та потреб 
навчально-виховного, науково-дослідницького та адміністративно-
господарського, громадянського процесів. 

Зазначимо, що адміністрування, управління в університетській 
системі освіти в динамічних умовах суспільних перетворень та при 
зміні цінностей вимагають нових умінь, переконань, уявлень та 
поведінки. Ми поділяємо думки Мак Логліна та Майкла Фуллана: 
”Щоб успішно досягнути певної мети, у цьому випадку важливих 
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освітніх цілей, ти не можеш керувати тим, що є значущим. Справжнє 
значення у досягненні складних цілей у змінах мають вміння, творче 
мислення і самовіддані дії. Керівництва замало, і чим більше ти 
намагаєшся зробити його визначеним, тим обмеженішими стають цілі 
і засоби. Вчителі – не технічні працівники” [509, с. 51].  

Оскільки ми піклуємося про розвиток університетської системи 
освіти, то, по-перше, мусимо чітко усвідомити, що у сучасному 
суспільстві університет – це організація, де усі, без винятку, вчаться. 
Ось як М. Фуллан визначає дії, які є основою для прийняття рішень 
керівником закладу [509, с. 128]: “зрозуміти культуру школи; 
цінувати своїх вчителів: підтримувати їхнє професійне зростання; 
збагачувати свої цінності; виражати свої цінності; підтримувати 
співпрацю, але не нав’язувати; розробляти “меню”, а не накази; 
використовувати бюрократичні засоби для полегшення, а не для 
обмежень; налагодити зв’язок із ширшим оточенням”. 

Структура університетської освіти формалізована як система, 
об’єкт організації та стратегічного управління [410] і представлена 
таким чином: управління: стратегією розвитку; організацією системи 
та процесом; персоналом; маркетингом; економіка: стратегія 
розвитку; фінансове планування та бухгалтерський облік; комерційна 
діяльність; міжнародні зв’язки: міжнародні відносини; 
інтернаціоналізація освіти; інформатизація: комп’ютеризація та 
інформатизація процесів; утворення корпоративної інформаційної 
системи; навчання: забезпечення; розвиток навчально-виховного 
процесу; якість навчально-виховного процесу; наука: науково-
дослідницька діяльність; інноваційні процеси; проекти; видавнича 
діяльність; господарська та соціальна сфера: соціальні процеси та 
відносини; адміністративно-господарська діяльність. 

Наведемо десять основних характеристик, які є основними 
принципами на факультеті освіти Торонтського університету:  
1. “Прагнути до того, щоб випускати вчителів, які будуть носіями 

освітнього та соціального поліпшення. 
2. Прагнути до власного постійного удосконалення через програмні 

інновації та оцінювання. 
3. Оцінювати та практикувати зразкове викладання. 
4. Бути залученим до постійного пошуку. 
5. Моделювати і розвивати навчання впродовж усього життя серед 

колективу і студентів. 
6. Моделювати і розвивати співпрацю як членів колективу, так і 

студентів. 
7. Бути шанованим і вважатися життєво необхідною частиною 
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університету як цілого. 
8. Формувати партнерство зі школами та іншими закладами. 
9. Бути помітним і важливим у міжнародному масштабі так, щоб 

робити свій внесок у локальному і глобальному масштабі. 
10. Співпрацювати так, щоб створити регіональну, національну та 

міжнародну мережі” [509, с. 194-195]. 
Особливо слід зазначити три, на нашу думку, найважливіші 

компоненти структури: дотримуватися принципу гнучкості при 
зміні спеціалізації, але не шляхом розширення прийому студентів і 
відкриття нових кафедр, а зміною одних кафедр на інші (не 
змінюючись, неможливо відповідати передовим потребам у 
змінному світі); структура спеціальностей, навчальних планів та 
дисциплін визначається і пов’язується з обов’язковою та 
неформальною тематикою науково-дослідницьких робіт, 
можливостями професорсько-викладацького персоналу; структура 
нормативних навчальних дисциплін є єдиною незалежно від 
факультету та спеціальності і реалізується у перші два роки 
навчання за єдиними програмами. 

Системи, що характеризують неперервний процес організації 
та стратегічного управління університетом [410] і які представлено 
із визначеними функціональними елементами: аналізу (системи 
цілей, конкурентних переваг); планування (вибору стратегії 
розвитку, розробки стратегічного плану дій); реалізації 
(реструктуризації університету, впровадження стратегії); 
контролю (за реалізацією прийнятих рішень, перевірки проміжних 
індикаторів, зворотних зв’язків). 

Співробітники. Варто нагадати слова Л.М. Толстого (1828-
1910), які В.О. Сухомлинський (1918-1970) неодноразово цитував: 
“Якщо вчитель має лише любов до учня як батько, мати, він буде 
кращим за того вчителя, який прочитав усі книги, але не має 
любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель поєднує в собі 
любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель” [158, с. 153; 
94, с. 179]. До цього слід додати слова І.А. Зязюна, “що справжній 
колективізм формується лише там, де є творчий, закоханий у дітей 
педагог, де є культ Людини, Розуму, Щастя, Свободи, 
Справедливості, Совісті” [158, с. 157]. Характерно, що І.М. 
Ібрагімовою у дискусії на конференції випускників програм 
наукового стажування у США (2003 рік) запропоновано перелік 
основних американських цінностей за абеткою в англійському 
алфавіті: “активність, відповідальність, демократія, домінування, 
досягнення, ефективність, ідеалізм, індивідуалізм, колективізм, 
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компетенція, конкурентоспроможність, конформізм, культура, 
матеріалізм, мир, моральність, незалежність, оптимізм, орієнтація 
на сім’ю, патріотизм, прогрес, раціональність, рівність, розум, 
свобода, соціальність, трудова етика, уява та щедрість” [125, 
с. 145-146]. Симптоматично, що у переліку відсутні стабільність та 
надійність. 

Вже під час навчання в університеті доцільно готувати команди. 
Формувати, навчати та виховувати команди шляхом залучення до 
проектування та впровадження значущих для університету завдань, 
проектів. Вирішення практичного завдання ще в стінах університету – 
найефективніший шлях до становлення як лідера, так і команди в 
цілому. Але потрібно, щоб завдання було помірним. Ми не повинні 
формулювати завдання, які принципово неспроможні розв’язати самі. 
Формулювання принципово нових завдань – це наступний етап у 
становленні та самореалізації команди, яка вже відбулася та готова до 
праці у реальному діловому світі. 

Формування команд в університеті ще під час сумісного навчання 
має також і іншу мету. Вона пов’язана з формуванням свідомого 
ставлення до проблем, тих чи інших конфліктів, які спостерігаються, 
виникають під час спільної праці. Роль неминучих конфліктів та 
проблем оцінюються по-різному. Ось як ці питання висвітлює М. 
Фуллан: “Уникнення справжніх проблем – ворог продуктивних 
змін, адже саме зіткнення із проблемами потрібне, щоб відбувся 
прорив [509, с. 59]. 

Потрібні загальновизнані права людини як загальний масштаб і 
міра свободи. Природні права, що історично були згруповані у тріаду 
прав на життя, свободу і власність. Ми вважаємо за необхідне 
окреслити право на розвиток “як універсальне і невід’ємне право, яке 
складає невід’ємну частину основних прав людини... Усі права 
людини універсальні, неподільні, взаємозалежні і взаємозв’язані. 
Міжнародне співтовариство мусить ставитись до прав людини 
глобально, на справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і 
увагою” [57, с. 36]. 

Наступним етапом розвитку в умовах гармонійного миру буде 
перехід до екологічної рівноваги й адаптивного образу життя, що 
забезпечується, ми впевнені, вихованням, шляхом дотримування 
простих педагогічних класичних правил, вічних і непересічних 
цінностей: віри, надії, любові, краси, добра, істини, свободи, 
добропорядності, чесності та справедливості [158; 343]. 

Стиль вільної людини, яка свободна у виборі дисциплін для 
навчання та безпосередньо відповідальна за свій власний вибір, є 



242 

Мещанінов О.П. 

абсолютно необхідною умовою для формування творчої особистості, 
нового рівня світогляду. 

Стосовно ідеї вільного вибору слід навести думку І.А. Зязюна: 
“Ми намагаємося досягти повної впевненості, що вільний вибір 
професії є основою всебічного розвитку особистості при 
відповідності індивідуальних особливостей професійним вимогам. 
Наше кредо: лише вільний і правильний вибір професії – єдина 
передумова всебічного розвитку особи” [158, с. 125]. Разом “з вищими 
науками над усе побожність у серцях молоді зорано і засіяно було. Без 
того мудрість усіляка є глупством перед Богом”. Так заповідав нащадкам 
Петро Могила. 

Н. Ватсон і М. Фуллан, досліджуючи проблему співпраці між 
партнерами, дійшли таких висновків: “У будь-якому зусиллі до співпраці 
кожен партнер повинен прагнути змінити власну культуру, особливо у 
тих елементах, які пов’язані з іншими інституціями. У нашому 
Навчальному консорціумі, наприклад, ми дійшли таких висновків: 
школи та університети (принаймні, факультети освіти) потрібні одне 
одному, щоб досягти успіху; вони не подібні у головних аспектах 
структури, культури та системи винагород; спільна робота потенційно 
може забезпечити єдність, координацію та наполегливість, життєво 
необхідні для розвитку вчителя і школи; обидві сторони повинні 
працювати наполегливо і разом формувати нові структури, поважати 
культуру один одного і використовувати спільний досвід розв’язання 
проблем через включення сильних моментів культури кожної із сторін; 
міцне партнерство не може виникнути випадково, добровільно чи через 
конкретно спрямовані на нього проекти. Воно вимагає нових структур, 
нової діяльності та переосмислення внутрішньої роботи кожного 
закладу, а також роботи між закладами” [509, с. 166-167]. 

Становлення нового навчального закладу у сучасному суспільстві 
України значною мірою залежить від активної позиції керівного складу, 
в першу чергу, його лідера – ректора та стилю лідерства. Саме від них 
залежить, чи повірять в цей університет та підтримають його люди – діти 
та їх батьки, викладачі, керівники місцевої адміністрації, підприємств та 
установ, бізнесмени та фермери, кореспонденти, літератори та вчені. 
Яскравим прикладом такої підтримки було створення у 1996 році 
Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”. За десять днів після прийняття відповідної Постанови 
Кабінету Міністрів України було проведено вступне тестування, а за 
півтора місяці почалися заняття на трьох факультетах.  

Вважаємо доречним навести думку І.А. Зязюна, яка творчо доповнює 
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класичну педагогічну спадщину великого педагога А.С. Макаренка: “Для 
відтворення духовної традиції, що стверджує добро і справедливість, чи, 
кажучи інакше, для виховання гармонійної особистості передусім 
необхідні не інструкції, нехай і найдосконаліші, а справжні люди, здатні 
боротися за ідеали і ними жити. Цьому вчив і так жив автор 
“Педагогічної поеми” [158, с. 142].  

Ми вважаємо, що стиль лідерства полягає у постійному 
підтриманні, пошуку балансу конкуруючих цінностей лідерства [171, 
с. 81]: помічник, вихователь та батько; новатор, підприємець та 
провідець; жорсткий наглядач, суперник та виробник; координатор, 
наставник та організатор. Невід’ємність права керівника університету 
на власний шлях розвитку, на власний стиль лідерства, на нашу 
думку, є визначальною. Ось як пише про це І.А. Зязюн: “У той час, 
коли Макаренкові інкримінували створення “нерадянської системи”, 
О.С. Нілла звинувачували в анархізмі і “грі в демократію”, бо він, як і 
Макаренко, не визнавав прав, визначених владою, і встановлював їх 
сам для свого закладу” [158, с. 148]. 

Кожний рік становлення університетської системи освіти, крім 
відомих проблем, додає все нові та нові, і це є свідченням прогресу, 
розвитку. Вирішуються адміністративні проблеми, організаційно-
педагогічні, технічні, методичні, структурні, культурні та наукові. 
Кожна з цих проблем потребує уваги та зусиль, клопоту та 
цілеспрямованої праці в умовах величезного дефіциту ресурсів і 
найголовнішого з них – часу. Університет мусить створювати умови, 
в яких людина “розкриває свій талант”, зрозуміє, в чому він полягає, 
коли “людина відчує смак свободи і зрозуміє, яке це велике благо – 
бути вільною” [44]. 

Кваліфікація, чи професіоналізм, найважливіших груп 
університетської спільноти. Університетській системі освіти 
притаманна своєрідна корпоративна культура, коли спілкування 
студента і професора важить значно більше, ніж той курс, що читає 
професор. Описуючи університетський талант, І.А. Зязюн спирається 
на визначення таланту актора, яке сформулював К.С. Станіславський. 
Як підсумок, І.А. Зязюн зауважує, що, “безумовно, ці властивості 
необхідні і педагогові – основній дійовій особі в театрі одного актора. 
Брак бодай однієї з перелічених здібностей зменшить педагогічну 
впливовість” [158, с. 117]. 

Відмітимо, що роль дослідницької діяльності полягає у тому, що 
вона виступає одним з критеріїв визначення рівня кваліфікації 
викладача, а також гарантом того, що знання та навички, які 
формуються протягом навчання, мають широкі підстави, 
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відображають реальність та сприяють роботі у майбутньому. 
Ми вважаємо, що кваліфікація професіонала базується на вмінні 

гнучко застосувати різні типи стратегії конкуруючих цінностей 
менеджменту загальної якості відповідно до вимог середовища [171, 
с. 81]: надавати повноваження, створювати бригади, залучати більше 
робітників, розвивати людські ресурси, забезпечувати відкритість 
спілкування; дивувати та захоплювати, створювати нові стандарти, 
передбачати потреби, продовжувати вдосконалення; вимірювати 
переваги споживачів, підвищувати продуктивність, здійснювати 
творче партнерство, підвищувати конкурентоспроможність, залучати 
споживачів та постачальників; встановлювати помилки, вимірювати, 
контролювати процеси, систематично вирішувати проблеми, 
застосовувати інструменти якості. 

Спільні цінності, що узагальнюються моделлю сталого розвитку 
університетської освіти. Усі наші зусилля спрямовані на формування 
системи принципів для розвитку університетської системи освіти, 
слідування яким буде сприяти руху в напрямку стратегії сталого 
розвитку. “Справді заслуговує на увагу повсюдний місцевий 
розвиток” і “розвиток інновацій не є стратегією, якщо ідеї нікуди не 
ведуть. Ахіллесова п’ята Нової генерації американських шкіл – 
припущення, що створення шкіл за певною моделлю змінить 
обличчя освіти” [509, с. 166]. Ми переконані, що в залежності від 
мінливих умов оточуючого середовища слід використовувати різні 
моделі конкуруючих цінностей [171, с. 79]. 

Марта Богачевська-Хомяк визначає, що “найбільша небезпека для 
гуманістики – коли її цінності стають не більш ніж пустослів’ям, 
лицемірством, фоновим гомоном у щоденній діяльності, яка не має 
нічого спільного з тим, що відноситься до традиційної гуманістики” [38, 
с. 9]. Університету потрібні базові етичні норми, щоб наші дії були в 
більшій гармонії як з основним релігійним осягненням, так і з 
обмеженнями природного світу. “Ця етика визначається термінами 
“сталість”, “достатність”, “справедливість”, “ефективність” [118, с. 261]. 

У сучасних умовах від добропорядності та захопленості, від 
допитливості розуму до пошуку нового, нетрадиційного, від 
особистості науковця-викладача цілком залежить ефективність його 
наукової діяльності. Річний термін укладання контракту, видання 
методично-видавничим відділом університету наукових праць, тез 
доповідей до науково-практичних конференцій є запорукою 
природної форми проведення підсумку річної наукової роботи. 

Наявність публікацій та їх зміст є простим та ефективним засобом 
прийняття рішення щодо якості виконання індивідуального плану 
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роботи професорсько-викладацького складу університету. Форми та 
зміст науково-дослідної діяльності, яка майже завжди носить 
індивідуальний характер, є прерогативою професорів та доцентів, що 
дозволяє їм, завдяки неповторній цінності інтелекту, гнучко 
формувати плани наукової роботи та впроваджувати самостійно 
шкалу пріоритетів власних наукових захоплень та переваг. Особлива 
цінність наукової діяльності в університеті полягає у вільному 
формуванні творчих колективів та підборі талановитих студентів, 
об’єднуючи їх навколо соціально значимих наукових ідей. 

Необмеженість форм та змісту самостійної роботи студентів при 
великому обсязі годин на самостійне засвоєння дисциплін (майже 
2/3), можливості диференційованого принципу видачі завдань до 
курсової роботи, вільний доступ до ресурсів комп’ютерних класів, 
наявність потужних комп’ютерів на кожній з кафедр та на 
факультетах і департаментах, у гуртожитку, всебічне заохочення та 
підтримка щодо підготовки власних міркувань до розвитку та 
становлення спеціальностей, розробка проектів, подання заявок на 
гранти – все це створює умови вільної творчої атмосфери, коли все 
залежить від інтелекту науковця. 

Інформація як специфічний ресурс – особлива форма існування та 
руху матерії. Потрібна корпоративна інформаційна система 
прийняття рішень як підґрунтя стратегічного управління розвитком 
[410] університетської системи освіти. Корпоративна інформаційна 
система включає стратегічний, тактичний, оперативний та 
користувацький рівні. За цими рівнями визначаються відповідальні: 
вищий менеджмент; аналітичний центр; середній ланцюг управління 
та відповідальні виконавці; виконавці та співучасники. Відповідно до 
означених рівнів та відповідальних осіб утворюються функціональні 
підсистеми: виробка стратегічних рішень; підтримка прийняття 
рішень; корпоративна база; оперативний облік у реальному часі; 
управління ресурсами університету. Це фінансові, матеріальні, 
кадрові, інформаційні, міжнародні, національні та регіональні 
ресурси. 

Система є тим середовищем, де об’єднуються всі інформаційні 
потоки, задовольняються природні потреби ключових учасників 
навчального процесу в інформації, у висловлюванні власних 
думок, уявлень та переконань. Це інформаційний простір, 
середовище вільного та необмеженого диспуту, де стратегічні 
задумки лідера, що розроблені командою, стають системною 
діяльністю усіх учасників навчального процесу шляхом власного 
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їх наповнення. 
Узагальнюючи наведене, сформулюємо концепцію сталого 

розвитку через Ідею інноваційної університетської освіти у вигляді 
тези: “разом моделюючи – вчимося” та через сукупність 
взаємообумовлених базових компонентів. Кожна з компонентів 
збалансовано взаємодоповнюючою парою протилежностей, що 
забезпечують вибір між двома альтернативами: 
 стратегія – це баланс між цілепокладанням, метою, освітнім 

забезпеченням сталого розвитку і стихією природи та соціуму в 
умовах глобалізованих ринків, у тому числі наукових та освітніх 
послуг, у підґрунтя якої покладено принцип єдності та 
неподільності прав людини; 

 структура має відповідати принципу гнучкості у відгук на зміни 
суспільства, що реалізує баланс між консервативною частиною, це 
нормативні та фундаментальні дисципліни, та інноваційною 
частиною, що визначається та поєднується тематикою 
обов’язкових науково-дослідних робіт, пріоритетами 
професорсько-викладацького персоналу; 

 системи управління неперервним організаційно-педагогічним 
розвитком університетської освіти шляхом розширення, 
оновлення прийняття нових функцій, інноваційного змісту, зміни 
не просто горизонту, а доповнення новим виміром, масштабом; 

 співробітники, які визнають баланс між індивідуалізмом та 
колективізмом, що мають однакову силу, коли кожен є носієм 
змін, а зміни є надто важливими, щоб залишати їх без особистої 
співучасті; 

 стиль вільної людини, отже – відповідальної, як абсолютно 
необхідна умова формування нового рівня світогляду, творчої 
особистості, що здатна гармонізувати, зменшити нерівномірність 
між економічним ростом та соціальним розвитком; 

 кваліфікації, що забезпечують потрібний баланс двох стратегій – з 
верху до низу і з низу до верху. Потрібне єднання, оскільки не діє 
ані централізація, ані децентралізація; 

 спільні цінності передбачають альтернативи, і з’являється 
можливість вибору, оскільки немає єдино можливого набору 
цінностей для усіх. Потрібна синергетична взаємодія 
технологічних інновацій та людських цінностей; 

 наукова діяльність базується на балансі між досвідом 
професорсько-викладацького персоналу та завзяттям молоді, їх 
органічному поєднанні; 
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4.4. Моделі сталого розвитку університетської освіти 
 
Cпираючись на розроблену концепцію сталого розвитку 

університетської системи освіти, сформуємо її концептуальні моделі. 
Загострення конкуренції на ринку освітніх послуг висуває потребу 

в аналізі умов, які створюють університети для здобуття молоддю 
конкурентних переваг. Припустимо, що рівень конкурентних переваг 
випускників безпосередньо пов’язаний з рівнем конкурентних 
переваг, які притаманні університету. Оскільки діяльність 
університетів не може не залежати від змін, які відбуваються в 
Україні, то і розвиток університетів повинен адекватно відповідати 
цим змінам. Як зауважує І.А. Зязюн, фактично у надрах традиційної 
форми організації навчального процесу народжується нова модель. 
Традиційна та інноваційна організаційно-педагогічні моделі 
університетської освіти існують паралельно, конкурують між собою. 
У розділі 2 доведено, що дослідження процесів у складних системах, 
до яких, без сумніву, відноситься і університетська система освіти, 
доцільно організовувати шляхом моделювання. Традиційна 
технологія моделювання складних систем передбачає такі етапи її 
реалізації: формування цілей, для досягнення яких потрібно 
створювати модель; створення моделі чи комплексу різнорівневих 
моделей: “чорний ящик”, модель складу, модель структури та “білий 
ящик” (цей етап також називають моделюванням); використання 
моделей для розв’язання проблеми, вирішення задач (цей етап також 
називають моделюванням, або симуляцією); аналіз адекватності 
результатів моделювання тим процесам, що відбуваються у реальних 
об’єктах, системах; коригування моделі з метою її вдосконалення, 
підвищення рівня достовірності результатів, що отримані за її 
допомогою; ітеративний порядок вищенаведених етапів роботи з 
метою розширення функціональних можливостей, урахування повних 
даних та взаємозв’язків, залучення нових ідей і таке інше. 

Отже, почнемо послідовно створювати організаційно-педагогічні 
моделі університетської системи освіти різних рівнів деталізації, від 
моделі “чорний ящик”, через моделі складу та структури, до структурної 
схеми чи моделі “білий ящик”. 

Рівень 1. Модель “чорний ящик” – характерна тим, що описує 
лише тільки входи та виходи системи, об’єкта, але внутрішній устрій 
системи, об’єкта залишається невідомим. Для університету вхідним є 
потік абітурієнтів, у якому за бажанням можна відокремити частку 
абітурієнтів, які вступають на одну, окрему, спеціальність. 
Зустрічається також ситуація, коли група абітурієнтів вступає одразу 
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ж на дві спеціальності. Прийняття рішення про вибір конкретної 
спеціальності визначається за умови, що абітурієнт пройшов 
конкурс з обох спеціальностей. В цьому випадку при виборі 
перевагу має спеціальність, яка визначена як перша. 

Вихідним є потік випускників, фахівців, у якому за бажанням 
можна відокремити фахівців різних кваліфікаційних рівнів від 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів до кандидатів та докторів 
наук. Також поділ фахівців за частками можливий за ознакою 
приналежності до певної спеціальності. 

Для університетської системи освіти вхідним потоком є діти, 
що вступають до загальноосвітніх шкіл, потік даних з 
Міністерства освіти і науки України (МОНУ) й управління освіти 
(УО) облдержадміністрації, міської ради, а вихідним є потік 
продукції або послуг, які виробляють чи надають установи, фірми, 
заводи, банки і таке інше, де працюють випускники університетів, 
потоки інформації як до міністерства, так і управління освіти, до 
засобів масової інформації. Графічна форма моделі представлена 
на рис. 4.2. 

Рівень 2. Модель складу системи, об’єкта – модель, яка описує 
усі складові, елементи та підсистеми, з яких складається система, 
об’єкт. Для університету до складу його моделі  входять моделі 
таких основних структурних підрозділів, елементів чи підсистем: 
місія та мета діяльності (1); студенти (2); якість навчальних 
програм (3); особистий розвиток (4); дослідження та розвиток (5); 
громадська користь (6); викладачі (7). 

Матеріальні та організаційні ресурси (8), підсистеми: вчена та 
спеціалізована ради; факультети як власні підсистеми; кафедри; 
спеціалізовані лабораторії, зали; аспірантура та докторантура; 
бібліотека чи сукупність бібліотек; видавництво; господарська 
частина; гуртожиток; їдальня: медична частина; фінансові та 
матеріальні потоки; будівлі та споруди; гараж, майстерні. 

Адміністративно-управлінський персонал (9), підсистеми: 
ректорат; деканати; бухгалтерія; навчально-методичний відділ; 
науково-дослідна частина; планово-фінансовий відділ; 
міжнародний відділ; інформаційно-комп’ютерний центр; відділ 
працевлаштування та сприяння розвитку кар’єри; відділ практики; 
культурно-мистецький центр; відділ зв’язків з громадськістю. 

Контроль та управління (10), підсистеми: МОНУ; 
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і я ;  м і с ь к р а д а ;  у п р а в л і н н я 
облдержадміністрації; відділи облдержадміністрації; відділи 
міської ради; наглядова рада, патрон. 
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Інформаційна (11), підсистеми: телебачення та радіо; преса; 
бібліотеки; видавництво; internet-структури; мultimedia-центр. 

Здоров’я та дозвілля (12), підсистеми: спортивні секції та споруди; 
клуби нетрадиційної медицини; клуби національної кухні; клуби 
спілкування; туристичні програми; медичні заклади. 

Культурно-мистецька (13), підсистеми: театри; музеї; галереї, 
зали; заклади самодіяльної творчості; заклади народно-прикладного 
мистецтва; міжнародні культурно-освітні програми. 

Наукова-освітньо-бізнесова (14), підсистеми: ВНЗ І-ІV рівнів 
акредитації; загальноосвітні школи; науково-дослідні інститути, 
установи, лабораторії; виробничі та комерційні установи; підготовчі 
та професійні курси. 

Державницька (15), підсистеми: кафедри державних установ: 
КМУ, ВР; кафедри міждержавних установ: ООН, ЮНЕСКО; кафедри 
посольств інших держав; клуби історії та політології. 

Для університетської системи освіти до моделі складу додаються 
ще моделі установ бізнесу, міжнародних установ, театрів, музеїв, 
міських бібліотек, засобів масової інформації, галерей, Інтернет-
клубів, спортивних та комерційних залів, загальноосвітніх шкіл, 
засобів масової інформації, науково-дослідних установ, інститутів АН 
України, наглядової ради, управління освіти облдержадміністрації, 
відділів міськвиконкому та облдержадміністрації. 

Усі ці зазначені елементи можуть бути згруповані відповідно до 
напрямів діяльності, що здійснюються разом з університетом, у 
відповідні підсистеми: державницьку, науково-освітньо-бізнесову, 
інформаційну, культурно-мистецьку, здоров’я та дозвілля, контролю 
та управління. 

Рівень 3. Модель структури системи – модель, яка описує усі 
відношення, зв’язки між елементами, підсистемами моделі складу 
системи. Графічна форма моделі структури університетської системи 
освіти наведена на рис. 4.3. 

Аналіз моделі структури університетської системи освіти дозволяє 
обґрунтувати вагові коефіцієнти пріоритетів до елементів та 
підсистем і як наслідок – до найважливіших аспектів, що найбільш 
вагомо впливають на оцінку ефективності у всіх сферах діяльності. 

Рівень 4. Модель типу “білий ящик”, або структурна схема 
системи, що об’єднує моделі “чорного ящика”, складу та 
структури. Графічна форма моделі структурної схеми 
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університетської системи освіти наведена на рис. 4.4. 

Кожна нова організація повинна мати концепцію, яка прийнята 
усіма її членами. Цією концепцією і буде визначатися головна мета, 
основна мета та зміст існування організації. Для інноваційної 
університетської системи освіти, яка все ширше набуває рис 
комерціалізації, її мета наближається до проблеми економічного 
існування і розвитку, виживання. У загальному значенні це 
передбачає збереження добрих відношень з основними зацікавленими 
інституціями та групами: з Міністерством освіти і науки України; із 
загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями та колегіумами як 
постачальниками абітурієнтів; з адміністративно-управлінським та 
професорсько-викладацьким персоналом; з громадськими та 
урядовими організаціями; з індивідуальними та корпоративними 
замовниками, які бажають отримати освітні послуги. Ключем до 
стабільного розвитку та існування університетської системи освіти є 
підтримка відповідного балансу інтересів зазначених інституцій і груп. 
Місія є відображенням зазначеного балансу як набір уявлень про її 
основні сфери компетенції і базові функції у суспільстві. 

Потрібно враховувати усі групи інтересів, оскільки саме вони у 
своїй сукупності і утворюють середовище, у якому університет 
повинен добитись успіху. Так, типова місія університету полягає у 
забезпеченні балансу інтересів споживачів: студентів – у навчанні; 
факультетів – у проведенні досліджень та розширенні сфери 
відповідних знань; суспільства – в утворенні містилища знань та 
вмінь; інвесторів – у роботі з життєздатною інституцією; 
громадськості – у структурі, що забезпечує потік молоді на ринок 
праці і розподіл її за професійними групами [532, с. 66-67]. 

Одночасно із задекларованою типовою місією університетській 
системі освіти притаманні латентні функції [532]: не дати молоді 
перебувати на вулицях та не допускати їх проникнення на ринок 
праці, доки вони не будуть потрібні та не здобудуть потрібних для 
цього вмінь та навичок; згрупувати молодь за категоріями у 
відповідності до талантів, вмінь та з урахуванням потреб суспільства; 
забезпечити існування та професійну автономію спеціальностей, що 
пов’язані з науковою школою. 

Головна місія університетської системи освіти виступає як 
комплексне багатофункціональне утворення. При цьому окремі 
функції зберігають латентний характер та забезпечують сталість 
організаційної ідентичності, що задекларовано. 
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Якщо після дискусії академічною спільнотою буде прийняте єдине 
визначення місії та мети університету, у ньому виникає чітко 
визначений культурний остов, що підтримує систему переконань та 
уявлень вищого керівництва. 

Таким чином, одним із центральних елементів організаційної 
культури є колективні уявлення членів університетської системи 
освіти про суть її діяльності, про її основні місії чи функції. Ці 
уявлення можуть бути не усвідомлені самими членами 
університетської системи освіти, але їх можливо виявити при 
вивченні стратегічних рішень, які приймає керівництво 
університетом. Отже, чітке усвідомлення свого призначення і 
оточення, міри їх узгодженості, як правило, втілюються у визначенні 
місії організації. Місія повинна бути чітко та відкрито 
сформульована, логічною та послідовною з точки зору внутрішнього 
та зовнішнього оточення. Місія повинна піддаватися постійному 
перегляду з метою забезпечення її відповідності умовам, в яких вона 
працює. Місія повинна поділятися усіма рівнями організації, а її 
правомірність визначатися ринком. 

Зміст структурної схеми університетської системи освіти 
розкрито через моделі структурних схем підсистем. 

1. “Місія та мета діяльності”: 
1.1. “Місія – виховання студентів у атмосфері вільного творчого 

навчання, творення високоосвіченої, індивідуально неповторної 
особистості, здатної генерувати оригінальні та плідні ідеї, 
незалежно мислити та діяти згідно з принципами добра і 
справедливості” [3]. 

1.2. “Мета – розвиток української науки, освіти і культури шляхом 
підготовки висококваліфікованих фахівців і формування таким 
чином нових поколінь національної інтелігенції” [3].  

1.3. “Головне завдання (1996-2002) – стати таким навчально-
науково-культурно-виховним закладом, творчим об’єднанням, 
де б індивідуальна та спільна діяльність співробітників і студентів 
ґрунтувалась на засадах гуманізму і була спрямована на 
розвиток особистості як найвищої людської цінності, 
забезпечувала наукову, загальнокультурну і практичну 
підготовку спеціалістів вищої кваліфікації та формування 
інтелектуального потенціалу суспільства”. 

1.4. “Головне завдання (2002-2007) – на основі створення творчого 
об’єднання співробітників і студентів, де індивідуальна і 
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спільна діяльність ґрунтується на засадах гуманізму і 
спрямовується на розвиток особистості як найвищої цінності, 
максимально розвинути переваги університету з метою 
досягнення безперечного лідерства в регіональній системі 
університетської освіти і дієвого визначення університету в 
світі”. 

1.5. Реалізація головного завдання досягається через вирішення 
задач: виховання почуття єдності команди і причетності 
кожного її учасника до досягнення загальноуніверситетської 
мети; вироблення концептуальної організаційно-педагогічної 
моделі розвитку університетської системи освіти; формування 
та дієве визнання наукових та науково-методичних шкіл 
університету; визначення оптимальних, інноваційних умов 
організаційного поєднання, інтеграції науки, навчання і 
виховання; фінансове забезпечення сталого розвитку 
університету. 

2. “Студенти”: студенти за держзамовленням; студенти за 
контрактом; студенти резерву; вільні слухачі. 

3. “Якість програм”:  

3.1. Основні принципи функціонування та саморозвитку: 
наступність; неперервність; системність; інноваційність; 
цілісність; інтегрованість; індивідуальна спрямованість. 

3.2. Використання класичних методів: порівняння; композиції; 
декомпозиції; систематизації; моделювання; прогнозування; 
узагальнення; інтеграції; диференціалізації. 

3.3. Проектування сучасних інноваційних педагогічних систем: 
задоволення потреб особистості; задоволення суспільних 
потреб; задоволення різних сфер суспільного розподілу праці; 
задоволення технології прийняття рішень: пізнання – оцінка – 
нормування; формування світогляду: від думки, через вчинок, 
через звичку, через характер, до долі. 

4. “Особистий розвиток”: творче та самостійне мислення, 
талановитість; критичне ставлення до процесів у бурхливому 
світі; спроможність обирати найважливішу інформацію з 
потоку; спроможність генерувати ідеї, гіпотези та формулювати 
проблеми, складати план їх вирішення; альтернативність, 
вміння висувати варіанти та приймати рішення в умовах 
невизначеності; самодостатність внутрішньої свободи 
особистості; ініціативність та відчуття внутрішньої свободи; 
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саморозвиток протягом усього життя; адаптивність до 
динамічних умов у суспільстві; самовизначення, задоволення 
своєю роллю протягом усього життя, здатність знаходити саме 
“своє місце”; комунікабельність, вміння працювати у команді; 
відповідальність та небайдужість в обґрунтованості та 
рішучості вибору; ефективність власних дій для втілення, 
реалізації, досягнення сформульованих власних цілей; 
мобільність до вимог, які швидко змінюються; заповзятість, 
віра в особисті переконання, можливість їх досягнення, надії на 
успіх; самовизначення професіонала на шляху постійного 
розвитку згідно з принципами добра і справедливості; 
моральність у процесі вироблення рішення у поєднанні з 
прагматичними грамотними оцінками; духовність, бо “без того 
мудрість усіляка є глупство”; розвиток, на відміну від 
перетворень, реформ, є штучно-природний процес, який 
зв’язаний з внутрішніми силами, такими як мислення та 
діяльність, пріоритетність розраховувати перш за все на власні 
сили; “навчаючи вчимося”; взаємодоповнення та взаємодія усіх 
учасників навчального процесу, гармонійне саморозкриття 
професіонала; інтеграція індивідуального рівня підготовки та 
результатів професійного самодослідження, самовизначення 
власних темпів засвоєння знань та навичок з урахуванням власних 
пріоритетів та забезпечення вільного відповідального вибору; 
відповідність темпів особистого розвитку темпам змін соціально-
економічних відносин; конкурентоспроможність на ринку праці: 
регіональному, всеукраїнсько-національному та міжнародно-
всесвітньому; демократичний світогляд та фундаментальна 
культура. 

5. У підґрунтя моделі підсистеми “Дослідження та розвиток” 
покладені наступні п’ять концептуальних положень, що 
утворюють відповідні блоки цієї моделі: зверхність та 
універсальність права, а права є неподільними, взаємозалежними 
та взаємозв’язаними; право на розвиток, яке складає невід’ємну 
частину основних прав людини; можливість створення такої 
організаційно-педагогічної системи положень, принципів та 
правил, що створює умови для сталого розвитку; свобода вибору, 
що уособлює впровадження принципів ринкових відношень; 
єдність двох протилежних начал: використання ринкових 
механізмів шляхом забезпечення свободи вибору, що поєднані на 
засадах цілепокладання зі збереженням обліку та планування. Це і 



257 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

є принцип кормчого, квінтесенція сучасної стратегії розвитку. 

5.1. Модель-структурна схема блоку “Зверхність права” підсистеми 5 
“Дослідження та розвиток”: норми права як загальний масштаб і 
рівна міра свободи; протиріччя, суперечливість, конфлікт; засади 
моралі, що визначають норми права, які народжуються у глибинах 
суспільства; корекція, вдосконалення норм, положень; контроль 
професорсько-викладацького персоналу за організацією і 
технічним оснащенням університету. 

5.2. Модель-структурна схема блоку “Право на розвиток” підсистеми 
5 “Дослідження та розвиток”: зайнятість чи експлуатація; корекція 
правил гри, визначення межі конкуренції; органи управління 
Міністерства освіти і науки України чи Управління освіти; 
широкий коридор; “запобігання збитків” замість “ліквідації 
незайнятості”; право на життя, соціальна безпека, мир; право на 
особисту свободу; право на співучасть, співробітництво, рівність; 
право на власність; цивільні права всезагального добробуту, 
братство; розвиток людини невід’ємно та разом з природою. 

5.3. “Можливість вибору”: розвиток права в університетській 
системі освіти: сумісні права людини і природи, мир в єдності 
природи з суспільством; соціоекологічна рівновага, свобода 
вибору у відкритому суспільстві; рівні права людини на 
розвиток; права інтелектуальної власності, що узгоджені з 
соціальними нормами, братство; універсальне і невід’ємне 
право на розвиток, не позбавляючи інших і не за їх рахунок, 
всезагальний добробут; “розвиток як стрижневе поняття 
педагогічної науки в обґрунтуванні педагогічного процесу, 
спрямованого на задоволення потреб і інтересів особистості, 
визначення сутності вимог до організації навчального 
процесу”; благоприємне оточуюче середовище, надійність, що 
можливо на засадах віри, надії та любові; гармонія з усіма 
учасниками навчально-виховного процесу на засадах краси, 
добра, істини; адаптивний розвиток закладу на засадах 
добропорядності, чесності та справедливості. 

5.4. “Свобода вибору”: принципи організації інноваційного 
навчально-виховного процесу: перехід від “допомоги 
розвитку” до “участі у розвитку”; взаємодія у формуванні 
професорсько-викладацького персоналу, кадрова політика, що 
покриває протекціонізм та вільну торгівлю; квазіоренда 
професорсько-викладацького персоналу як колективом 
власників, ВНЗ; замість “соціальної благодійності” до 
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“вкладень у людський капітал”; локальність розвитку; принцип 
кормчого шляхом об’єднання цілепокладання і стихії; 
підтримання дослідження всюди, де є дослідники; єдність 
права власності державної компоненти навчального плану та 
вільного вибору ВНЗ і студентів, що є невід’ємним елементом 
змісту організації інноваційного навчально-виховного процесу; 
обмеження прав компонентів організації навчального процесу є 
невід’ємним елементом його змісту; загальна та диференційна 
відповідальність усіх учасників навчально-виховного процесу, 
громадська єдність; невисокий рівень обов’язків учасників 
навчально-науково-виробничо-виховного комплексу; масовий 
характер навчально-виховного процесу, що доповнюється 
індивідуалізацією навчання; надання освітніх послуг для 
кожного гаманця, як для індивідуальних, так і корпоративних 
замовників; втілення інновацій не згори, а на кожному 
робочому місці, кожним з учасників навчально-виховного 
процесу; розподіл влади та прийняття рішень на кожному 
рівні; автономність структурних підрозділів; заміна 
тейлористсько-фордистського менеджменту на менеджмент 
людських відносин; мотивація, а не наказ; “індивідуально 
зорієнтоване виховання”; підтримка індивідуального успіху, 
“золоті комірці”; здатність до творчого вибору; навчання 
набуває творчого характеру; постійне бізнес-планування, 
розробка плану дії; широке залучення засобів конкурентної 
боротьби: реклама новації, імідж, дизайн, рівень 
обслуговування освітніх послуг; відповідальне управління 
ресурсами на кожному рівні прийняття рішень; осягнення 
сенсу своєї діяльності, що “постає механізмом становлення 
духовності”; “грамотні прагматичні оцінки, які змикаються з 
моральними”; надання освітніх послуг на міжнародному рівні, 
що є носієм найвищої ефективності. 

5.5 “Єдність свободи вибору з цілепокладанням”: 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”; єдність 
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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; “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 університетської системи освіти; 
концептуальна основа навчання та виховання – довічні духовні 
цінності: віра, надія, любов; норми справедливості; норми та межі 
конкурентної боротьби, “широкий коридор”; головна концепція – 
людина, що самореалізується; система самоексплуатації, коли 
професорсько-викладацький персонал 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, разгалуження 
шляхів при переході крізь поріг; адаптація, самоналаштовування 
системи до змінних умов, спроможність системи поглинати 
збудження, що забезпечує усталеність до конкретних умов 
зовнішнього середовища; мінімізація дисипації енергії; сталий 
розвиток; принцип кормчого, поєднання цілепокладання із 
стихійністю; 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. 

У розділі 2 були наведені основні типи моделей розвитку, 
що відповідають визначальним принципам відбору. 
Сукупність цих визначальних принципів відбору характерна 
для етапів розвитку, еволюції університетської системи 
освіти. Вони і утворюють зміст підсистеми 5 “Дослідження та 
розвиток”. 

6. “Громадська користь” 
6.1. Передача генетичного коду суспільства. Це передача 

наступному поколінню моральних, етичних норм та традицій, які 
прийняті у суспільстві: провідний механізм соціокультурної 
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спадкоємності у розвитку суспільства; відтворення духовного 
потенціалу країни та розвитку суспільства; база збереження 
історичної та національно-етнічної самоідентифікації народу; 
умови історичного здоров’я нації; виховання почуття єдності 
нації та причетності  кожного до досягнення 
загальнодержавних цілей; підвищення патріотичних, 
професійних, моральних стандартів, мобілізації суспільства на 
вирішення ключових національних задач; врахування не 
сьогоднішніх, а майбутніх соціальних замовлень; засіб 
збагачення внутрішнього світу. 

6.2. Підготовка еліти з тих людей, які з часом візьмуть на себе 
прийняття стратегічних рішень у різних галузях: механізму 
відтворення науки та культури; базису сучасної економіки, 
інтелектуального наукового та освітньо місткого потенціалу; 
основи національної безпеки; головного механізму відтворення 
та розвитку суспільного інтелекту; виховання високоосвічених 
власних кадрів, які орієнтовані на національні інтереси; 
формування інтелектуального ресурсу, що створює потенційні 
можливості розвитку суспільства; здатності суспільства 
знаходити нові ресурси для свого розвитку при вичерпуванні 
існуючих ресурсів свого розвитку. 

6.3. Масова підготовка кваліфікованих фахівців, передача 
професійних стандартів: родові потреби, форми життя у 
суспільстві, що швидко змінюється; ефективне використання 
фахівців з вищою освітою; вища школа надає можливість, але 
конкретна траєкторія розвитку залежить від усіх основних 
систем споживання чи сучасного розвитку суспільства; 
відповідність змісту освіти та його рівня технологічним, 
екологічним та соціальним проблемам, які цивілізація буде 
вирішувати у наступному столітті. 

7. “Викладачі”: доктори та професори – штатні; кандидати та 
доценти – штатні; штатні викладачі без наукового ступеня та 
звання; доктори та професори – сумісники; кандидати та доценти 
– сумісники; викладачі без наукового ступеня та звання – 
сумісники. 

8.  “Матеріальні та організаційні ресурси”. 

9.  “Адміністративно-управлінський персонал”. 
10.  “Контроль управління та забезпечення”. 
11.  “Інформаційна”. 
12.  “Здоров’я та дозвілля”. 
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Для використання параметрів і приведення їх до єдиної шкали 
вимірювання потрібно: знайти розмір варіаційного розмаху як 
різницю між максимальним та мінімальним значенням цього 
параметра серед усіх величин; розбити варіаційний розмах (23,35 –
 5,87=17,48) на десять рівних інтервалів та визначити межі цих 
інтервалів, шкалу, що наведена у табл. 4.2; фактичні значення 
параметрів розділити за інтервалами шкали вимірювання, які 
відповідають цим показникам; для інтервалу з найменшими межами 
призначити 1 бал, а для верхнього інтервалу – 10 балів. У результаті 
для кожного показника утворюється однакова шкала вимірювання від 
1 до 10 балів; нормовані показники до єдиної шкали вимірювання 
перевести таким чином у бали та розташувати у відповідні стовпчики 
(9, 10 та 11) табл. 4.1. 

Вагові коефіцієнти компонентів університетської системи освіти 
внормовані, тобто перетворені на відносні величини, які мають 
значення в інтервалі від 0 до 1 [490, с. 261]. Отримані значення 
занесені у табл. 4.1 у стовпчики 6, 7 та 8 відповідно. Зауважимо, що 
визначення вагових коефіцієнтів університетської системи освіти ма-

Таблиця 4.2 
Інтервальна шкала 

Ранг інтервалу Межі  
інтервалу 

Ранг інтервалу Межі  
інтервалу 

1 5,8-7,6 6 14,7-16,4 
2 7,7-9,3 7 16,5-18,0 
3 9,4-11,0 8 18,1-20,0 
4 11,1-12,9 9 20,1-21,6 
5 13,0-14,6 10 21,7-23,4 

Звернемо увагу на думку Міністра освіти Російської Федерації 
В.М. Філіппова щодо визначення понять “університетський округ” і 
“університетський комплекс”. “Університетський комплекс – це 
структура, яка охоплює освітні установи, що розрізняються за рівнем 
професійної підготовки: ПТУ, коледжі, ВНЗ. Університетський округ 
– система, яка охоплює територіальний компонент і обов’язково – 
систему загальної освіти” [324, с. 104; 503]. 

Складність наведеної моделі обумовлена складністю об’єкта та 
бажанням і потребою в урахуванні основних компонентів в моделі 
університетської системи освіти. Поруч з цим кожний з компонентів 
при різному рівні деталізації та цілей дослідження утворює свою 
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особисту підсистему. Відмітимо, що у підсистемах особливе місце 
має антропогенний фактор. Моделювання процесів прийняття рішень 
в цих умовах являється важкою, порівняно з дослідженням технічних 
систем, та найскладнішою задачею. Але, незважаючи на ці обставини, 
стає все зрозуміліше, що навчання та виховання, становлення 
особистості відбувається у безлічі форм оточуючого середовища, де 
жорстка регламентація не забезпечує адекватне покращення якості 
освіти.  

Неминучі протиріччя між Розумом та Природою, що все частіше 
ведуть до катастроф, обумовлюють актуальність “...ідеї 
вдосконалення морального начала, утворення нового світового 
правопорядку” [325, с. 290]. Як зауважує В.С. Лутай, необхідними 
умовами подальшого розвитку цивілізації є саме новий правопорядок 
та нова моральна основа життєдіяльності у суспільстві, “новий тип 
світогляду сучасної людини” [256, с. 5].  

Новий рівень світогляду лише доповнює традиційні Біблейські 
Заповіді. Доповнює тому, що процеси виснаження ресурсів, що 
утворені природою, призвели до їх катастрофічного зменшення. Їх 
поновлення неможливе поза дотриманням правил моралі. Новою 
нормою моралі стає принцип обмеженої нерівності, про що 
піклувався ще Конфуцій. Обмеженої нерівності, коли кожна людина 
особисто та свідомо обмежує свої потреби на рівні задоволення 
функцій духовного, психологічного та фізіологічного буття, 
існування [114]. 

Поруч з традиційно існуючими моделями розвитку, які не 
настільки залежать від розуму людини і порушувати які нікому 
неможливо, бо вони фактично є законами розвитку природи, 
виникають та поширюються, сприймаються все більшою часткою 
людей моделі морального розвитку, направленого розвитку, що 
цілком визначаються особистістю людини, феноменом розуму 
людини.  

Обмеження нерівності завжди зв’язано з компромісом. Компроміс 
можливий, коли існує колективне рішення. Рішення, яке неможливо 
покращити одночасно для усіх учасників конфлікту, тому воно і є 
ефективним. Сталість є дуже важливою властивістю компромісу, 
корпоративного рішення. Рішення, яке вигідне для усіх учасників 
конфлікту, тому воно і є сталим. Невиконання будь-ким з учасників 
конфлікту перш за все не вигідне самому порушнику домовленості. 
Саме тому корпоративне рішення, домовленість тільки у тому 
випадку мають шанс бути досягнутими, якщо вони є сталими. Для 
практики потрібне вивчення також і моделей дотримання досягнутих 
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домовленостей, умов їх виконання. 
Необхідно спиратися на наш національний досвід. Як зауважує 

В.М. Нічик, “основою загальнолюдського і загальнохристиянського в 
“Требнику” та інших творах Могили є людська особистість і її 
ставлення до іншої людини – ближнього, унормоване Божими 
заповідями... Він був ідеологом компромісу, але такого, який би 
означав не підпорядкування, а спрямовувався б на досягнення 
рівності, взаємоповаги і гідності обох сторін” [193, с. 128-129]. 

Людство повинно з відкритими очима дивитися на своє можливе 
майбуття, бачити можливі варіанти, траєкторії розвитку, володіти новим 
рівнем знання. Більше того, володіти цими знаннями слід усім людям, а 
не окремим особистостям. Володіти ними повинна не відібрана еліта, а 
мільярди людей, що разом живуть на планеті. За майбуття відповідальні 
не лише ті технічні та технологічні можливості, що створені людиною, 
але і духовність професіоналів. Саме освіта відповідальна за подальший 
розвиток цивілізації. Вона змушена у стислий час забезпечити 
відповідний рівень масових знань та масового виховання. Але, як 
зауважує В.О. Кудін, це під силу лише засобам масової інформації [224], 
оновленим сучасними інтерактивними технологіями [325, с. 272].  

Незабаром основна задача університетської системи освіти буде 
доповнена вихованням необхідної інтелігентності, толерантності, 
культури комунікації для слідування у всьому новим цінностям моралі – 
обмеженої нерівності. Необхідна широка, всеохоплююча просвітницька 
програма, що забезпечує свідоме сприйняття усіма людьми усіх тих 
обмежень та заборон, що будуть вироблятися “колективним інтелектом”. 
При цьому ми переконані, що заборони та обмеження будуть мати 
форму меню, тобто забезпечувати свободу вибору у певних межах. 

Нарешті, потрібна принципово нова стратегія розподілу ресурсів, які 
будуть зростати для цілей забезпечення потреб науки, освіти та 
виховання. 

Розвитком, змінами соціально-економічних відносин в Україні 
обумовлено процес розвитку, змін і організаційно-педагогічної моделі 
університетської системи освіти. Але у чому полягають ці зміни? Ми 
дійшли висновку, що і у змінах значимості, цінності компонентів 
університетської системи освіти. Вочевидь, що відносна професійність 
Рi = 0 переміщується від елементів систем: студенти та слухачі; 
особистий розвиток; дослідження та розвиток; викладачі – через 
матеріальні та організаційні ресурси до адміністративно-управлінського 
персоналу. Фактично нами описаний процес розвитку, модернізації, 
руху, тобто модель розвитку при змінах соціально-економічних відносин 
в Україні, а з урахуванням факторів глобалізації і у всьому світі. 
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Таким чином, cпостерігається переміщення чи зміна пріоритетів в 
університетській освіті: на етапі становлення ринку освітніх послуг 
максимальний рейтинг, значимість у забезпеченні змін 
університетської системи освіти мають адміністративно-
управлінський персонал та наявні матеріальні і організаційні ресурси; 
для монопольного положення університету у регіоні, що характерно 
першому періоду соціально-економічних перетворень в Україні, 
максимальний рейтинг мають наявні матеріальні ресурси; для 
автономного положення університету, що характерно для гармонійної 
взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу як з 
установами бізнесу, так і з міжнародними організаціями, що 
відбувається на рівні міжособистісних стосунків зацікавлених та 
небайдужих особистостей, максимальний рейтинг має група з 
чотирьох компонентів: студенти (1) та викладачі (2), які 
взаємозбагачують один одного у дослідженні та розвитку (3), що 
обумовлює їх особистий розвиток (4). Високий рівень 
міжособистісних стосунків, як правило, характерний для сталого 
стану демократичного суспільства із усталеними ціннісними 
орієнтирами. 

Через дослідження студентів та викладачів відбувається саме 
особистий розвиток, які здатні та спрямовані на самооновлення, 
самовідтворення особистості людини. Отже, розвиток організаційно-
педагогічної системи характеризує процес демократизації однієї з 
основних інституцій суспільства [282; 290; 306]. 

 
Висновки 

 
1. За обраною методологією моделювання визначено стратегію 

процесу змін, зміст сталого розвитку інноваційної 
університетської освіти як розвитку зі сталим характером. 

2. Ідея сталого розвитку університетської освіти “разом моделюючи  
– вчимося” – ключове положення про доцільність та ефективність 
об’єднання особистостей, що формуються через освіту на всіх 
етапах різнорівневої підготовки фахівців, зі свободою вибору як 
основою розв’язання проблеми виховання нового рівня світогляду 
вільної людини, формування висококваліфікованого кадрового 
потенціалу, здатного розбудувати державу та інтегрувати її у 
світовий простір. Об’єднання вченої мудрості та молоді – для 
виховання свідомих громадян правової суверенної держави 
шляхом використання її наполегливого прагнення до якісної 
освіти. Об’єднання через освіту не нова, але дуже ефективна 
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соціальна ідея, коли педагогічна наука є фактором інтеграції, 
сприяє сталому розвитку соціальної сфери у регіоні та в Україні.  

3. Нова парадигма розвитку та стратегія переходу університетської 
освіти до сталого розвитку повинні скласти загальну 
консолідовану платформу академічної свідомості, по можливості 
інваріантну відносно політичних пристрастей, поглядів 
різноманітних партій та рухів, приналежності чи неприналежності 
до власних та суспільних структур та об’єднуючу об’єктивні 
наукові та духовно-моральні аргументи, принципи і результати. 
Суть нової парадигми розвитку – перехід до академічної 
спільноти з високою моральністю, якістю життя й сталого 
розвитку особистостей, колективів вчених і освітян та цілісної 
університетської системи освіти. 

4. Стан університетської освіти можна вважати сталим, якщо 
спостерігається стабільний потік абітурієнтів, існують стабільний 
професорсько-викладацький колектив, що самооновлюється, 
надійні та різноманітні джерела фінансування і, нарешті, 
стабільний ринок праці для випускників-професіоналів. 

5. Проблема визначення стратегії сталого розвитку університетської 
системи освіти шляхом моделювання організаційно-педагогічних 
процесів має полідисциплінарний характер. Проблема може бути 
зведена до побудови різнорівневої моделі, де кожному рівню 
відповідає модель з однієї галузі з визначеної полідисциплінарної 
сфери та базується на різнорідності методів формалізованого 
опису. Так з’являється можливість максимально використовувати 
потенціал моделей, що створені у кожній предметній галузі для 
окремих компонентів чи процесів, не вдаючись до їх суттєвої 
переробки. 

6. Стратегія сталого розвитку запропонована за результатами 
теоретичного аналізу та констатуючого експерименту зі 
створеною моделлю університетської системи освіти з 
визначенням екстремальних та середніх числових значень, 
встановлених критеріїв, їх критично-допустимих значень, а також 
кінцевого ітераційного процесу покращення, уточнення моделі. 

7. Сталий розвиток університетської системи освіти ми визначаємо 
як складний динамічний процес, що синергетично вміщує 
сукупність вимог: траєкторія розвитку, що має потрапити за 
певний час у цільову множину станів; її невихід на інтервалі 
прогнозування за певну множину “безпечних” станів; майже 
монотонне зростання (рівня якості освіти) чи зменшення (рівня 
невдоволення організацією навчання) певних показників розвитку 



269 

Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні 

на визначеному інтервалі часу з наступним збереженням їх у 
заданих інтервалах допустимих значень; асимптотична сталість 
(стабілізованість) траєкторії, що запроектована програмою дій; 
гармонізація інтересів сторін, учасників навчально-виховного 
процесу. 

8. Слід намітити засоби забезпечення руху університетської освіти 
по маршруту сталого розвитку як прийнятої академічною 
спільнотою системи цілей, поглядів, ресурсів, методів рішення 
перспективних та безпосередніх задач, а з часом і її реалізації, 
втілення. 

9. Потрібно сформулювати: принципи, етику, критерії кардинального 
оновлення університетської системи освіти, що націлені на 
реалізацію нової парадигми розвитку. 

10. Найважливіший з принципів етики – це доведення ідей сталого 
розвитку до рівня національної ідеї, ідеалу, що об’єднує 
суспільство. 

11. Сталий розвиток – це збалансований розвиток, де головним 
пріоритетом виступають люди, їх добробут, а не цифри 
економічного зростання; взаємозв’язок, єдність діяльності та 
дослідження, розумне поєднання процесу навчання з пошуковою, 
дослідною роботою студентів, що актуалізує середовище добра. 

12. Комплексний, системний підхід до концепції сталого розвитку як 
до складної сукупності взаємодетермінованих соціальних, 
економічних, політичних, екологічних, духовно-моральних, 
міжнаціональних та інших процесів є ключовим моментом до 
успіху дій як на індивідуальному, регіональному, національному, 
так і світовому рівнях. Реалізація концепції сталого розвитку 
потребує коригування шкали життєвих цінностей зі зростанням 
ваги моральних та духовних компонент. 

13. Бажаний взірець, модель сталого розвитку університетської 
системи освіти – це індивідуально зорієнтоване середовище, де 
формування нового рівня свідомості вільної людини проходить 
неперервно у різному темпі і з різною інтенсивністю, що 
відповідає особистим відмінностям та задовольняє зміну 
пріоритетів особистості як студентів, так і викладачів, на усіх 
етапах життя. 

14. В монопольних умовах функціонування університетської системи 
освіти у регіоні найважливіший показник центральності отримує 
компонент “Матеріальні та організаційні ресурси”. Для 
сьогодення України в умовах формування ринку освітніх послуг 
найважливіший показник центральності здобувають компоненти 


