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Висвітлюються конституційні, структурні та організаційні 
засади освітянської галузі України та шляхи її реформування. Особ-
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 Як визначено Національною доктриною роз-
витку освіти України у XXI столітті, освіта – 
стратегічна основа розвитку особистості, суспі-
льства, нації і держави, запорука майбутнього, 
найбільш масштабна і людиноємна сфера суспі-
льства, його політичної, соціально-економічної, 
культурної й наукової організації [1]. Це зумов-
лює необхідність виведення освіти в Україні на 
рівень освіти розвинених країн світу шляхом 
докорінного реформування її концептуальних, 
структурних і організаційних засад, систематич-
ного аналізу результатів діяльності закладів 
освіти, визначення пріоритетів щодо наступних 
кроків її трансформації у ринкових умовах на 
найближчий час і перспективу. 

Ефективність перебудови системи освіти і 
професійної підготовки як сектора економіки 
значною мірою залежить від того, наскільки 
національна школа звільниться від шаблонів 
старих ідей і повернеться обличчям до майбут-
нього, позбудеться протиріччя між якостями 
суб'єкта діяльності, що формують людський 
капітал у процесі навчання і детермінують його 
загальні і спеціальні інтереси, професійні плани 
і рівень домагань, з одного боку, і нормативни-
ми вимогами діяльності, обумовленими суспіль-
ним поділом праці, професійно важливими якос-
тями фахівця і потребами суспільства в профе-
сійних кадрах, з іншого боку. 

Це вимагає концептуального удосконалюван-
ня освіти і професійної підготовки фахівців у 
напрямах об'єктивного урахування можливих 
розходжень у психофізіологічних і інтелектуаль-
них можливостях людей, орієнтації на активіза-
цію людського капіталу в освіті і професійній 
підготовці, продукування в процесі підготовки 
глибокої професійної компетентності і соціаль-
ної відповідальності при рішенні задач науково-
технічного, соціального і культурного прогресу. 

Аналіз стану освіти в Україні показав, що її 
якість є функцією таких аргументів, як якість 
інфраструктур внутрішнього й зовнішнього се-
редовища, якість програм підготовки, якість 
керування навчальним закладом тощо. Закон 
України про освіту вказує, що метою освіти є 
всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, розвиток її тала-
нтів, розумових і фізичних здібностей, вихован-
ня високих моральних якостей, формування гро-
мадян, здатних до свідомого суспільного вибо-
ру, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, під-

вищення освітнього рівня народу, забезпечення 
народного господарства кваліфікованими фахів-
цями [2]. 

Система освіти України має забезпечувати: 
формування особистості та професіонала – пат-
ріота України; збереження і продовження украї-
нської культурно-історичної традиції; підготов-
ку людей високої освіченості й культури; орга-
нізацію навчально-виховного процесу з ураху-
ванням сучасних досягнень педагогічної науки і 
практики. 

Освіта в Україні має розгалужену структуру, 
яка передбачає участь людини у навчально-
виховному процесі протягом усього життя – від 
наймолодшого до похилого віку. 

Першим етапом освітньої діяльності є дошкі-
льна освіта, функціонування якої регламентуєть-
ся Законом України “Про дошкільну освіту”. 

Сьогодні в Україні функціонує 17,2 тис. ди-
тячих дошкільних закладів, якими охоплено 
1055 тис. дітей, або майже 39 відсотків від зага-
льної кількості дітей дошкільного віку. Чисель-
ність дітей з розрахунку на 100 місць становить 
87. Для дітей з вадами у психофізичному розвит-
ку, які мають хронічні захворювання внутрішніх 
органів, працюють заклади компенсаційного 
типу: 1,3 тис. спеціальних; 507 санаторних. 
Ознакою часу є створення навчально-виховних 
комплексів з контингентом 40,2 тис. учнів. (Тут 
і далі всі статистичні дані вводяться в обіг авто-
ром. Вони є результатом роботи науково-
методичного центру вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України). 

Активно організовуються профільні дитсад-
ки з пріоритетним розвитком певного напряму 
діяльності, такі, що запроваджують авторські 
програми, досвід роботи видатних педагогів 
минулого і сучасності, надають додаткові освіт-
ні послуги. Таких закладів налічується вже по-
над 1,7 тисячі. 

Головними завданнями дошкільної освіти є: 
• збереження та зміцнення фізичного, психі-

чного і духовного здоров'я дитини, вихо-
вання патріота України і шанобливого ста-
влення до національних цінностей інших 
народів; 

• формування особистості дитини, розвиток 
її творчих здібностей; активна участь сім'ї 
у реалізації завдань дошкільної освіти. 

Головним етапом освітньої діяльності в 
Україні є надання середньої освіти громадянам, 
яка є базовим компонентом інтелектуального 
розвитку нації. Діяльність середніх навчальних 
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закладів регламентується Законом України “Про 
загальну середню освіту”. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закла-
дів формується в Україні з урахуванням демо-
графічної, етнічної та соціально-економічної 
ситуації за освітніми рівнями (початкова, базова, 
повна середня освіта), які забезпечуються навча-
льним закладом. 

Відповідно до освітнього рівня функціону-
ють загальноосвітні навчальні заклади І ступеня 
(початкова школа); II ступеня (основна школа), 
III ступеня (старша школа). Складовими струк-
тури мережі є такі типи загальноосвітніх навча-
льних закладів: середня загальноосвітня школа 
(І, II, III ступенів або поєднання їх); спеціалізо-
вана школа (школа-інтернат); гімназія (II, III 
ступені); ліцей (III ступінь); колегіум (III сту-
пінь); загальноосвітня школа-інтернат для дітей, 
які потребують соціальної допомоги; спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які 
потребують  корекції  фізичного  або  (та)  розу-
мового  розвитку; загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат (І-III ступені); школа соціальної 
реабілітації для дітей, які потребують особливих 
умов виховання; вечірня (змінна) школа (II-III 
ступені). 

Усього в Україні діє 22,2 тис. загальноосвітніх 
навчальних закладів (21,9 тис. – денної форми на-
вчання), серед яких – 296 гімназій і 283 ліцеї, в 
яких навчаються 6764 тис. учнів. У структуру за-
кладів середньої освіти входить 689 інтернатних 
закладів, в яких навчається 154,5 тис. учнів. 

Відповідно до зміни демографічної ситуації, 
соціально-економічних умов удосконалюється 
мережа інтернатних закладів. На початок нового 
2001 навчального року в Україні функціонує 401 
спеціальна школа-інтернат для дітей з вадами 
фізичного або розумового розвитку та загально-
освітніх шкіл соціальної реабілітації. 

Головними завданнями середньої освіти є: 
обов'язковість і безоплатність здобуття повної 
загальної середньої освіти в обсягах національ-
ного стандарту; збереження і розвиток єдиного 
освітнього простору; оптимізація структури 
освітньої мережі, створення умов для профіль-
ного, екстернатного і дистанційного навчання; 
адресна допомога соціально незахищеним і об-
дарованим дітям. Велику увагу держава приді-
ляє розвитку сільської школи, діяльність якої є 
об'єктом піклування Кабінету Міністрів України 
і Президента України. Відповідними Постанова-
ми і Указами передбачено першочергове забез-

печення сільської школи підручниками, успішно 
розвивається програма комп'ютеризації навчаль-
ного процесу. 

Велике значення для подальшого розвитку 
середньої освіти, реалізації навчання за світови-
ми схемами, суттєвого якісного наповнення змі-
сту освіти має перехід у 2000 році до 12-річного 
навчання, що дозволяє реалізувати повноцінну 
схему ступеневої середньої освіти: початкова 
загальна освіта (початкова школа, І ступінь, 4 
роки навчання); базова загальна середня освіта 
(основна школа, II ступінь, 5 років навчання); 
повна загальна середня освіта (старша школа, як 
правило, з профільним спрямуванням, III сту-
пінь, 3 роки навчання). Позитивну роль має віді-
грати перехід до 12-бальної шкали оцінок знань 
у середній школі. 

У цьому контексті сьогодні визначені завдан-
ня по гуманізації та гуманітаризації середньої 
освіти. Тепер, коли реформування системи зага-
льної середньої освіти вступило в етап практич-
них кроків, історія та інші суспільствознавчі 
дисципліни покликані допомагати молоді стати 
поінформованими, активними і відповідальними 
громадянами нашої держави. Саме тому ці на-
вчальні дисципліни є пріоритетними в контексті 
гуманізації та гуманітаризації освіти [3]. 

З метою надання знань, формування вмінь і 
навичок, розвитку інтелектуальних і творчих 
здібностей, фізичних якостей відповідно до за-
датків і запитів молодої людини в Україні діє 
мережа закладів позашкільної освіти, функціо-
нування яких визначено Законом України “Про 
позашкільну освіту”. У структуру закладів поза-
шкільної освіти входять спеціалізовані навчаль-
ні заклади, Малі Академії наук, центри, палаци, 
школи, міжшкільні навчально-виробничі комбі-
нати, гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, 
спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єд-
нання, клуби та об'єднання за місцем проживан-
ня, різні фонди, асоціації тощо. 

Головною метою позашкільної освіти є: 
створення цілісної багаторівневої системи поза-
шкільних закладів різних типів і форм власності 
для забезпечення розвитку здібностей, талантів 
та обдарованості дітей і молоді, задоволення 
їхніх інтересів, запитів і пріоритетів; оновлення 
змісту і методичного забезпечення на засадах 
диференціації та заохочення творчої активності 
дітей і молоді; індивідуалізація навчання обда-
рованої учнівської і студентської молоді й безо-
платність у державних і комунальних позашкі-
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льних закладах; створення системи підготовки і 
підвищення кваліфікації педагогічних та керів-
них кадрів для позашкільної освіти. 

Вимоги ринку праці до зростання галузевої 
та професіональної мобільності робочої сили 
зростають у залежності від того, як прискорю-
ються темпи оновлення видів продукції, облад-
нання та технологічних процесів. У контексті 
цього зростають вимоги до гнучкості робочої 
сили, її багатогранності й здатності до динаміч-
ної трансформації і, як наслідок, до професійно-
технічної освіти. У контексті цього держава по-
винна забезпечувати: 

• безоплатність професійної освіти на конкурс-
ній основі; 

• розвиток мережі навчальних закладів різ-
них форм власності з урахуванням демо-
графічних прогнозів, регіональної специфі-
ки та потреб ринку праці; 

• поєднання професійної та повної загальної 
середньої освіти; впровадження механіз-
мів адресної державної підтримки учнів і 
студентів з числа сиріт, інвалідів, малоза-
безпечених сімей; участь роботодавців у 
забезпеченні функціонування і розвитку 
професійно-технічної освіти; оновлення 
матеріально-технічної бази та впровадження 
інформаційних технологій. 

Сьогодні в Україні у системі професійно-
технічної освіти України налічується 967 держа-
вних професійно-технічних навчальних закла-
дів, у яких навчається біля 530 тис. громадян, із 
них понад 350 тис. чол. поряд із професією здо-
бувають повну загальну середню освіту. Діяль-
ність системи професійно-технічної освіти рег-
ламентується Законом України “Про професій-
но-технічну освіту”. 

За останні роки збільшилась кількість профе-
сійно-технічних навчальних закладів нових ти-
пів: діє 110 вищих професійних училищ та 
центрів професійно-технічної освіти, 14 худож-
ньо-професійних училищ, 4 училища-агрофірми. 

Забезпечення якості у сфері професійної 
освіти та професійної підготовки можливе тіль-
ки у тому випадку, якщо вона дозволяє відтво-
рювати та розвивати професійний потенціал 
суспільства відповідно до динаміки системи 
розподілу праці, а також задовольняти освітньо-
професійні потреби членів суспільства. При цьо-
му професійно-технічна освіта має відповідати 
певним потребам суспільства та особи, вимогам 
споживача, певним стандартам  освіти, націона-
льному законодавству, вимогам до конкурентос-
проможності. 

Модернізація вищої освіти в державі є об'єк-
тивною необхідністю. Адже на порозі XXI сто-
ліття ми стали очевидцями безпрецедентного 
зростання уваги до вищої освіти, розширення її 
функцій і ролі в суспільстві. Сьогодні вона розг-
лядається у цивілізованому суспільстві не тільки 
як інституція задоволення фахових потреб осо-
бистості, але й як духовна необхідність. 

У стратегічному напрямку модернізації ви-
щої освіти державою передбачено: 

• безоплатність освіти на конкурсних заса-
дах у державних і комунальних закладах; 
створення правових засад здобуття освіти 
за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів 
юридичних і фізичних осіб; розширення 
можливостей отримання вищої освіти че-
рез впровадження індивідуального креди-
тування; забезпечення високої якості ви-
щої професійної освіти та мобільності ви-
пускників вищих навчальних закладів на 
ринку праці; 

• створення однакових умов для здобуття 
вищої освіти представниками різних регіонів 
держави; інтеграція освіти, науки і виробниц-
тва. 

У системі вищої освіти України функціону-
ють вищі навчальні заклади державної та інших 
форм власності. До мережі входить 979 вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
(училища, технікуми, коледжі, інститути, акаде-
мії, університети), з них 664 вищі навчальні за-
клади І-ІІ рівнів акредитації, в тому числі 593 – 
державної форми власності та 71 – інших форм 
власності, з загальною чисельністю 528 тисячі 
студентів. Потенціал становить 101 студент на 
10000 населення. 

Мережа вищих навчальних закладів І-ІV рів-
нів акредитації налічує 315 закладів, у тому чис-
лі 223 державної форми власності. Серед них 
функціонує 106 університетів, 59 академій, 150 
інститутів. Статус національного мають 37 уні-
верситетів та академій. Мережа забезпечує на-
вчання 258 студентів на 10 тис. населення. В 
університетах, академіях, інститутах навчається 
1285 тис. студентів. Діяльність вищих навчаль-
них закладів регламентується Законом України 
“Про вищу освіту”. 

Вища школа в Україні зорієнтована на задо-
волення освітніх потреб особистості, відновлен-
ня національних освітніх традицій і примножен-
ня досвіду, відтворення інтелектуального духов-
ного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, 
техніки і культури на світовий рівень, станов-
лення державності та демократії в суспільстві, 
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забезпечення ринку праці висококваліфіковани-
ми фахівцями. 

Ознакою сьогодення є значне зростання пи-
томої ваги фахівців із спеціальностей: економі-
ка, менеджмент, маркетинг, міжнародне право, 
банківська справа, обіг цінних паперів, бізнесу 
тощо, створення системи вищих навчальних 
закладів, які засновані на недержавній формі 
власності. Це суттєво розширює можливості 
молоді у здобутті вищої освіти, здебільшого за 
спеціальностями гуманітарного профілю з ура-
хуванням потреб ринкової економіки. 

Передбачено забезпечення розвитку освіти на 
основі нових прогресивних концепцій,  запрова-
дження у навчально-виховний процес сучасних 
педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень. Планується реорганізація існуючих та 
створення нових навчальних виховних закладів 
нового покоління, регіональних освітянських 
центрів для створення та відбору ефективних педа-
гогічних новацій, наприклад, створення мережі 
регіональних центрів дистанційної освіти. Прин-
ципами реалізації цієї програми є багатоукладність 
та варіантність освіти, що передбачає надання мо-
жливості широкого вибору форм освіти, засобів 
навчання, які відповідали б освітнім запитам гро-
мадян. Водночас передбачається оновлення змісту 
освіти, запровадження інтенсивних дидактичних 
систем, створення нової системи методичного та 
інформаційного забезпечення освіти, входження 
України у трансконтинентальну систему комп'ю-
терної інформації. Це можливо лише за умов ство-
рення національного науково-педагогічного інфор-
маційного простору, запровадження нових інтеле-
ктуальних інформаційних технологій навчання. 

Впровадження ступеневої освіти системи 
вищої освіти й уведення нових освітньо-
кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” 
надає широкі можливості для задоволення освіт-
ніх потреб особи, забезпечує гнучкість загально-
освітньої, загальнокультурної та наукової підго-
товки фахівців, підвищення їх соціального захи-
сту у ринку праці та інтеграцію у світове осві-
тянське співтовариство. 

Важливим кроком на шляху удосконалення 
вищої освіти України є затвердження Постано-
вою Кабінету Міністрів України нового Перелі-
ку напрямів та спеціальностей, за якими здійс-
нюється підготовка фахівців у вищих навчаль-
них закладах за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями. 

Якість освіти значною мірою регулюється 

Державними стандартами освіти, що передбача-
ють наявність трьох компонент: державної, га-
лузевої та компоненти навчального закладу. 

Забезпечення якісного рівня вищої освіти є 
одним із головних завдань, невід'ємним від соці-
альної сфери. Якість вищої освіти є багатомір-
ною категорією, що охоплює всі її функції та 
види діяльності: навчальні та академічні програ-
ми, наукові дослідження, забезпечення кадрами, 
інфраструктуру та академічне оточення. Реаліза-
ції цього сприяє структурна перебудова напря-
мів підготовки вищих навчальних закладів 
України й переліку відповідних спеціальностей.  
Сьогодні  підготовка фахівців із вищою освітою 
в Україні має, в середньому, таку структуру при-
йому на окремі напрямки (%): освіта – 9,9; куль-
тура й мистецтво – 1,9; гуманітарні науки – 7,1; 
соціальні науки – 1,9; економіка, комерція, підп-
риємництво – 28,4; право – 9; природничі науки 
– 4,3; інженерія – 22,2; медицина – 3,4. 

Виконана в процесі реформування освіти 
структурна оптимізація напрямів і спеціальнос-
тей підготовки дозволила значно скоротити їх 
загальну чисельність, об'єднати однорідні за 
змістом і цілями, ввести нові спеціальності, не-
обхідність у яких викликана сучасним розвит-
ком суспільної діяльності. Висока динаміка змін 
попиту населення у здобутті освіти певного на-
пряму та запровадження її багатоканального 
фінансування вимагають подальшого вдоскона-
лення принципів формування й розподілу дер-
жавного замовлення. 

Для України, де поряд з державними навча-
льними закладами діє досить широка мережа 
навчальних закладів із недержавною формою 
власності, управління галуззю поєднує як елемен-
ти централізованої, так і децентралізованої сис-
теми з розгортанням горизонтальних і вертика-
льних зв'язків між різними рівнями та суб'єкта-
ми управління. Децентралізована система ство-
рює кращі умови для демократизації управління, 
розвитку творчості й ініціативи колективів. Пок-
ращенню управління навчальними закладами 
сприятиме підготовка управлінців у сфері осві-
ти, створення й розвиток відкритих університе-
тів тощо. 

Особливу роль при цьому відіграє доскона-
лість мережі вищих навчальних закладів, їх роз-
міщення по регіонах. Вирішення цього питання 
потребує постійного урахування демографічної, 
етнічної і соціально-економічної ситуації, що 
склалася в державі, інфраструктури виробничої 
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й невиробничої сфер, потреб ринку праці в регі-
онах. Нерівномірність розміщення навчальних 
закладів, і особливо вищих, обумовлює терито-
ріальну розбалансованість між контингентом 
випускників середніх навчальних закладів і мож-
ливостями їх вступу до вищих навчальних закла-
дів; створює диспропорції у формуванні контин-
генту студентів; обумовлює напругу на ринку 
робочої сили. 

Сучасною тенденцією трансформації систе-
ми  вищих навчальних закладів є укрупнення 
мережі навчальних закладів І-II рівнів акредита-
ції через інтеграцію по горизонталі (об'єднання, 
ліквідація нечисленних) та по вертикалі, яка 
передбачає включення цих навчальних закладів 
до складу університетів,  академій,  інститутів,  
створення  навчально-наукових комплексів. Це 
дає можливість більш ефективно реалізовувати 
систему ступеневої освіти, скоротити терміни 
навчання, зменшити витрати на підготовку фахі-
вців. 

Загалом серед основних напрямків подаль-
шого розвитку вищої школи й підвищення її 
якості необхідно виділити наступні: 

• реалізація принципів універсального підхо-
ду до розвитку вищої освіти. Це необхідно 
тому, що універсальність освіти забезпе-
чує здобуття молоддю, яка має необхідні 
здібності, мотивацію та адекватну підготов-
ку до всіх етапів життєвого шляху, вищої 
освіти; поєднання функцій навчання й ви-
ховання; використання різних форм робо-
ти в задоволенні освітніх потреб усіх і на 
усіх етапах життя; 

• забезпечення відповідності вищої освіти 
сучасним вимогам і умовам. Це дозволить 
комплексно визначити свої завдання у 
сфері підготовки та перепідготовки кадрів, 
наукових досліджень і надання освітніх 
послуг, мати відповідні для цього ресурси, 
передбачити розвиток духу підприємницт-
ва, сприяти підвищенню рівня економічної 
активності громадян; 

• створення системи якості вищої освіти та 
професійної підготовки як сукупності орга-
нізаційної структури, відповідальності, про-
цедур, процесів та ресурсів, що необхідні 
для управління якістю вищої освіти; 

• адаптація змісту вищої освіти через Дер-
жавні стандарти до потреб суспільства. Це 
дозволить створити на базі підготовки фа-
хівців широкого профілю механізм гнучкої 
адаптації випускників до умов ринкової 
праці, підвищити їх академічну й професій-
ну мобільність; 

• диверсифікація структури та обсягів підго-
товки, навчальних планів і програм. Це 

необхідно в умовах динамічного форму-
вання інфраструктури виробничої й неви-
робничої сфери, ринку праці. 

Збалансованість пропозицій ринку праці бу-
де сприяти розв'язанню ряду проблем, пов'яза-
них із працевлаштуванням молоді, її соціального 
захисту. Вирішення проблем працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів дасть 
змогу пом'якшити соціальну напругу серед мо-
лодих людей, що мають дипломи про вищу осві-
ту, в умовах масовості вищої освіти, що поро-
джує протиріччя. 

Натомість освітянська галузь має і низку за-
гальних проблем, що мають визначальний хара-
ктер з огляду на вимоги часу й інтеграційні про-
цеси. Однією з них є проблема підготовки педа-
гогічних працівників – центральне завдання мо-
дернізації освіти, провідний принцип державної 
освітньої політики. У цьому плані держава повин-
на забезпечувати розробку і вдосконалення нор-
мативно-правової бази професійної діяльності 
вчителя (педагогічного працівника) та його соці-
ального захисту; створення нового покоління 
навчально-методичної літератури для вищих 
педагогічних закладів освіти; вдосконалення 
професійного відбору та підготовки молоді, 
створення необхідних умов для формування 
готовності до вибору педагогічної професії та 
системи професійного відбору молоді до вищих 
педагогічних закладів. 

Другою проблемою є мовна стратегія в осві-
ті. Освіта в Україні повинна забезпечувати віль-
не володіння державною, рідною й кількома 
іноземними мовами, при цьому повинно реалізо-
вуватись право національних меншин на задово-
лення своїх освітніх потреб рідною мовою, збе-
реження і розвиток етнокультури, її підтримку 
та захист державою. 

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження 
сучасних інформаційних технологій, які забезпе-
чують доступ до мережі високоякісних баз да-
них, розширюють можливості учнів у сприйнят-
ті складної інформації. Це здійснюється  шляхом  
побудови індивідуальних модульних навчальних 
програм різних рівнів складності, залежно від 
конкретних потреб, використання можливостей 
Інтернету, впровадження дистанційного навчан-
ня, випуску електронних підручників. 

Стратегічним  завданням  державної  освітянсь-
кої політики  є конкурентний вихід української 
освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиб-
лення міжнародної співпраці, розширення участі 
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навчальних закладів, педагогів та вчителів, учнів, 
студентів і науковців у проектах міжнародних 
освітніх організацій та співтовариства. 

Інтеграція освіти України у міжнародний 
освітній простір базується на таких головних 
принципах: пріоритет національних інтересів; 
збереження і розвиток інтелектуального потен-
ціалу нації; орієнтація на національні, за-
гальнолюдські фундаментальні цінності; систе-
мний і взаємовигідний характер співпраці; толе-
рантність в оцінюванні та сприйнятті будь-якої 
зарубіжної сис-теми освіти. Держава повинна 
сприяти залученню додаткових ресурсів до ство-
рення потужних каналів інформаційного обміну 
з розвиненими країнами світу, розширенню ін-
формаційної бази національної системи освіти, 
забезпечення можливості використання світових 
банків інформації. 

Провідним принципом державної освітньої 
політики є єдність освіти і науки. Реалізація цьо-
го принципу передбачає: фундаменталізацію 
освіти – поглиблення співпраці закладів освіти і 
науки; інтенсифікацію наукових досліджень у 
вищих закладах освіти; формування змісту осві-
ти на основі новітніх наукових і технологічних 
досягнень. 

Педагогічні дослідження й практика освітян-
ської діяльності в Україні показали, що для за-
безпечення високої якості освітніх послуг і вхо-
дження у європейське та світове освітянське 
співтовариство виникла необхідність вирішення 
таких стратегічних питань: 

• спрямування педагогічної науки на розроб-
ку і впровадження стратегії розвитку осві-
ти, перспектив відродження й розбудови 
національної школи; 

• розробка й впровадження в навчальний 
процес інтенсивних дидактичних систем, 
індивідуальних навчальних матеріалів у 
поєднанні з комп'ютером та багатофункці-
ональними сучасними інформаційними 
технологіями; 

• розробка Державних стандартів освіти та 
професійної підготовки з виділенням сис-
теми характеристик фахівця, об'єднаних 
поняттям “соціальна кваліфікація”; 

• розробка засобів та процедур об'єктивної 
діагностики інтелектуального розвитку, 
здібностей та навчальних досягнень інди-
віда, а також співвіднесення рівня інтелек-
туального розвитку, психофізіологічних 
властивостей і медико-біологічних харак-
теристик індивіда з вимогами професійної 
діяльності. 

Сучасні  загальноцивілізаційні  тенденції  

розвитку  мають системоутворюючий вплив на 
реформування освіти в Україні. 

Першою тенденцією цього є посилення про-
цесу світового зближення, взаємозв'язку й взає-
мозалежності держав світу, глобалізації еконо-
міки. Друга тенденція обумовлена формуванням 
позитивних умов для індивідуального розвитку 
людини, її самореалізації у цьому світі. Саме ці 
тенденції значною мірою обумовлюють рефор-
мування системи освіти незалежної України. 

У світі цих тенденцій пріоритетними напря-
мами реформування освіти, з точки зору педаго-
гічної науки, повинні розглядатися такі: 

• пошук рівноваги між загальною елітарною 
освітою, з одного боку, та вузькою спеціа-
лізацією і досконалістю, з іншого; 

• створення умов для задоволення освітніх 
та професійних потреб члена суспільства і 
можливостей їх удосконалення шляхом 
перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

• забезпечення всебічної готовності грома-
дян до здобуття освіти та професійної під-
готовки бажаних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і спеціальностей; 

• досягнення якісно нового рівня у вивченні 
базових навчальних дисциплін гуманітар-
ного, соціально-економічного, природничо-
наукового та професійно орієнтованого 
циклів. 

Забезпечення якості освіти має на увазі роз-
робку сукупності планованих і систематично 
запроваджуваних заходів, необхідних для ство-
рення впевненості в тому, що продукція і послу-
ги школи задовольняють визначеним вимогам 
до якості. Проблеми забезпечення якості підго-
товки фахівців вимагають подолання безсуб'єкт-
них підходів до людини. Сучасні досягнення 
науки про людину зазначають, що людина по-
винна розглядатися як біосоціопсихологічна 
система, яка не тільки залежить від середовища 
мешкання, але володіє також самостійністю і 
власною активністю, чинить опір стимулам се-
редовища, що не узгоджуються з її потребами та 
інтересами, підтримує визначений ступінь неза-
лежності. 

Реформування освіти, через вищевикладене, 
доцільно здійснювати, використовуючи модель 
людини як багаторівневої живої системи, що 
має ряд системних властивостей: людина – жива 
система; людина – соціально інтегрована жива 
система; людина – відкрита система; людина – 
багаторівнева ієрархічна система; людина – су-
б'єкт, відповідальний за себе перед самим со-
бою; людина – індивідуальність. 



14 Наукові праці 

У суспільному плані підготовлена школою 
людина повинна бути придатна, здатна і готова 
визнавати і захищати цінності професійного 
оточення і сприяти реалізації його цілей, дотри-
муватись у своєму поводженні загальноприйня-
тих у суспільстві соціальних норм, виконувати 
набір рольових обов'язків у системі соціальних 
відносин і відповідати за свої дії. 

Рішення соціальних і економічних проблем, 
що стоять перед сучасною освітою, залежить від 
забезпечення максимальної мобілізації можли-
востей і реалізації здібностей кожної людини як 
суб'єкта діяльності. У цьому контексті вирішаль-
ним у боротьбі за якість продукції освіти як сек-
тора економіки стає людський капітал. Людсь-
кий капітал визначається як сукупність якостей 
людини, що групуються в таких поняттях, як 
здоров'я, природні здібності, освіта, професіона-
лізм і мобільність. Кожен член суспільства по-
винний бути індивідуально, своєрідно пристосо-
ваний до професійної діяльності за рахунок мак-
симального використання наявного в нього люд-
ського капіталу. 

Освіта повинна виконувати роль одної з ла-
нок об'єктивного соціального механізму серти-
фікації, селекції і розподілу індивідів відповідно 
до їх придатності, здібностей і готовності успіш-
но виконувати свої соціальні ролі. Функціону-
вання освіти повинно спиратися на той факт, що 
всередині стратифікованого суспільства функці-
онують канали вертикальної стратифікації й 
існує механізм контролю, що “просіває” членів 
суспільства і визначає їм те чи інше місце в сус-
пільстві. 

Форма професійного тестування, селекції і 
розподілу індивідів виражається у факті перемі-
щення людини з однієї непридатної для нього 
професійної сфери в іншу, яка краще відповідає 
його здібностям і покликанню. Рішення цієї за-
дачі зумовлює розв'язання проблеми об'єктивної 
оцінки й профорієнтації учнів. 

Соціальна мобільність має серйозне значення 
для стабілізації суспільства, оскільки відкритий 
доступ до позицій еліти збільшує можливості 
здатних і амбіційних людей для підйому з низь-
ких соціальних рівнів на більш високі. Вирішен-
ня цієї задачі передбачає розв'язання проблеми 
кадрової політики на рівні держави. 

Добір, що йде фактично постійно, може заве-
ршитися створенням справжньої аристократії 
(еліти) без спадкоємних прав і привілеїв. Таким 

чином, задача національної школи як соціально-
го інституту полягає в тому, щоб сприяти про-
фесійній самореалізації індивіда, навчаючи його 
професійно спрямованій взаємодії з навколиш-
нім природним і соціальним середовищем. 

Політика в області якості освіти, професійної 
підготовки і сертифікації фахівців повинна спря-
мовуватися на досягнення оптимального ступе-
ня упорядкування педагогічної діяльності, з об-
ліком особистісних, соціальних, економічних і 
державних потреб і інтересів. 

Вироблення адекватної політики в області 
якості освіти і професійної підготовки можливо 
тільки на основі інформації, отриманої в процесі 
моніторингу ринку праці, і повинно завершува-
тися розробкою комплексних і випереджальних 
програм якості підготовки фахівців. При розроб-
ці програм якості необхідно мати на увазі, що 
інтегральна якість фахівця з перспективними 
властивостями буде визначатися якістю: управ-
ління системою освіти і професійної підготовки, 
дидактичного забезпечення навчального проце-
су, інфраструктури освітянської галузі. Для здій-
снення управління якістю професійної підготов-
ки необхідно оформити матеріали концептуаль-
но-технологічного комплексу дидактики профе-
сійної підготовки фахівців конкретної спрямова-
ності і визначеного освітньо-кваліфікаційного 
рівня, системи документів і критеріїв селекції і 
сертифікації у вигляді стандартів вищої освіти, 
які є основою діагностики якості підготовки і на 
основі яких реалізується менеджмент професій-
ної підготовки. 

Вироблення політики в області забезпечення 
якості та управління якістю підготовки фахівців 
необхідно розуміти і й як безупинний спіралепо-
дібний процес, а не ізольований захід. Цю зада-
чу має вирішувати система якості освіти та про-
фесійної підготовки, яка передбачає наявність 
сукупності організаційної структури, відповіда-
льності, процедур, процесів та ресурсів, що не-
обхідні для управління якістю освіти. 
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