
“О СВІТА – стратегічна основа 
розвитку особистості, суспі-

льства, нації і держави, запорука май-
бутнього, найбільш масштабна і люди-
ноємна сфера суспільства, його полі-
тичної, соціально-економічної, культур-
ної й наукової організації. Вона є засо-
бом відтворення й нарощування інтеле-
ктуального, духовного потенціалу наро-
ду, виховання патріота і громадянина, 
дієвим чинником модернізації суспільст-
ва. Зміцнення авторитету держави на 
міжнародній арені” [1]. 

ХХІ століття вимагає нового поколін-
ня професійних спеціалістів для якісно-
го забезпечення розвитку держави. 
Особлива роль у розв’язанні цієї вкрай 
важливої проблеми належить вищій 
школі. 

Саме вища школа покликана навчати 
майбутніх спеціалістів орієнтуватись і 
гідно діяти в сучасних соціокультурних і 
соціопрофесійних ситуаціях. 

Успіх розвитку України багато в чому 
залежить від того, наскільки повно будуть 
розв’язані проблеми збереження і викори-
стання її технологічного і кадрового поте-
нціалів. 

Перехід на модель сталого розвитку 
не можна відривати від національної і 

глобальної безпеки. Аспекти, що роз-
кривають поняття національної безпе-
ки, і фактори, що визначають досягнен-
ня цілей і задач сталого розвитку Украї-
ни, дозволяють стверджувати, що в су-
часних умовах економічного змагання 
держав вони переміщуються в сфери 
науки, технології і освіти. 

“Вища освіта – обов’язковий етап у 
розвитку людини в тій чи іншій країні, 
завдяки чому ці країни стають розвину-
тими. Бо відбувається цей процес в 
умовах переходу від індустріальних тех-
нологій до науково-інформаційного ви-
робництва, де врешті-решт успіх чи не-
успіх визначається рівнем розвитку осо-
бистості, рівнем інтелектуалізації нації” 
[3]. 

Вузи мають взяти на себе сміливість 
готувати фахівців, які зможуть змінити 
наше довкілля разом з нами на таке, 
коли кожна садиба, кожна будівля, хата, 
установа матиме своє прекрасне есте-
тичне обличчя. 

“В освіті нині чітко окреслюється 
зміщення акцентів: від навчання абст-
рактних істин до оволодіння таємни-
цями природи та людини, оволодіння 
практичними конкретними корисними 
знаннями, виховання мотивацій до са-
мовдосконалення і підготовки до реа-
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льних умов життя, до нестабільності 
та невизначеності в ньому” [4]. 

Сучасна вища освіта має формувати 
в студентів справжні цінності, моральні 
принципи, ідеали, сенс буття. 

У “проблемному” полі освіти викла-
дач повинен навчити студента вмінню 
проектувати перспективу власного жит-
тя й професійної праці, не допустити 
появи обставин, які спричинили б кризу 
ідентичності особистості. 

Становлення душі, закріплення мора-
льних норм, поглядів і потреб, набуття 
професійно-соціального досвіду майбу-
тніх спеціалістів актуалізує проблему 
професійно-морального виховання сту-
дентів. 

Розуміння студентом необхідності 
формувати власну фахову конкуренто-
спроможність слід відпрацьовувати ще 
на стадії відбору молоді на навчання. 
Це якраз і стане потужною мотивацією 
якісного навчання. 

“Сьогодні система вищої освіти і кож-
ний вуз окремо повинні функціонувати у 
форматі “економічність – ефективність 
– результативність”. А для цього необ-
хідно мати власну маркетингову страте-
гію просування на ринку освітніх послуг 
та ринку праці, вивчати ситуацію та уз-
годжувати потреби цих ринків, врешті-
решт, боротися за кожне робоче місце. 
Разом із роботодавцями створювати 
інституції додаткової професійної освіти 
для більш швидкої адаптації фахівця до 
конкретного місця роботи” [5, с.14]. 

Раннє усвідомлення свого “Я”, своєї 
особистості, своєї самоцінності допома-
гає формувати в майбутньому спеціалі-
стові власне бачення світу. Модерніза-
ція вищої школи неможлива сьогодні 
без пошуку можливостей перетворен-
ня кожного студента з об’єкта на су-
б’єкт навчальної роботи. 

Потрібно орієнтувати освітянський 
процес на прикладний характер отри-
маних ними знань. 

Гроші на навчання батьками студе-
нтів викладено не для того, щоб про-
слуховувати лекції, що мало стосу-
ються обраного студентом фаху. 

Практичну зорієнтованість навчаль-
ного процесу слід будувати з ураху-
ванням реалій, скажімо, нашого регіо-
ну. 

Якщо це, уявімо, заняття з економі-
ки в одному з вузів Миколаївської об-
ласті, то як можна не сконструювати 
одне із занять із соціальної практики 
на надзвичайно виграшній темі 

“Створення інфраструктури зеленого 
туризму на Миколаївщині”. 

Одне із заповідних місць Миколаїв-
щини – ландшафтний парк “Гранітно-
степове Побужжя”. 

Достатньо складні постулати еконо-
мічної географії постануть перед ними 
на відстані простягнутої руки. 

1. Які фактори слід брати до уваги 
перед тим, як розпочати складати 
проект бізнес-плану? 

2. Чи достатньою є транспортна ін-
фраструктура? 

3. Які є шляхи інвестування проек-
ту? 

І десятки інших проблем, які, вияв-
ляється, мають безпосередній зв’язок 
із рідними місцями, а можливо, й з 
підприємством, на якому сьогоднішні 
студенти, ймовірно, будуть працюва-
ти! 

Формування ринку праці пред’являє 
більш високі вимоги до адаптованості 
кадрів, отримання ними широкої осві-
ти, яка дозволить оволодіти суміжни-
ми професіями. Поряд з цим необхідні 
такі їх функції, які забезпечать наступ-
не: 

- професійний ріст спеціаліста; 
- освоєння нової техніки і нових тех-

нологій виробництва; 
- зміну профілю; 
- результативну творчу діяльність; 
- прийняття рішень у екстремаль-

них ситуаціях; 
- правильну оцінку своєї професій-

ної діяльності. 
Освічене суспільство – це таке суспі-

льство, де складні життєві питання і 
протиріччя вирішуються не силою зброї, 
а силою інтелекту. 

Людина, її своєчасна адаптована ін-
телектуально професійна підготовка 
були, є і будуть основою еволюційного 
розвитку держави, внутрішнім і зовніш-
нім фактором її національної безпеки і 
стабільності. 

Слід акцентувати увагу тих, хто за-
ймається підготовкою молоді до життя і 
праці, на конструктивному розв’язанні 
питань соціалізації молоді, творчої ада-
птації до діяльності в умовах сучасного 
суспільства, пошуку виходу зі складних 
соціальних ситуацій з позитивним ре-
зультатом. 

Необхідно вищу школу перетворити 
на центр соціальної роботи, беручи 
участь у якій, молодий спеціаліст мати-
ме можливість набувати досвіду пози-
тивної поведінки. 
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Особливості сучасного етапу життя 
суспільства визначають значні зміни в 
тенденціях розвитку кадрового потенці-
алу. 

Найбільш типові такі: 
- різке скорочення попиту на праців-

ників низької кваліфікації; 
- виникнення елітного прошарку спе-

ціалістів, які обслуговують складне еле-
ктронне і автоматичне обладнання; 

- скорочення чисельності виробнич-
ників і збільшення персоналу, який за-
ймається маркетингом, менеджментом, 
конструюванням, технічним обслугову-
ванням тощо; 

- потреба в керівниках, які здатні ор-
ганізовувати колективний труд, плану-
вати людські, матеріальні ресурси з 
найбільшою ефективністю; 

- необхідність забезпечення спеціалі-
стами, які здатні до виробничої діяльно-
сті на рівні професійної майстерності 
буквально з перших днів самостійної 
трудової діяльності. 

Таким чином сучасне виробництво 
потребує якісно нового рівня освіченос-
ті працівників. У таких умовах значна 
роль належить вузам І і ІІ рівня акреди-
тації, які мають передбачити підготовку 
професійно компетентних кадрів, які 
мають достатній рівень фундаменталь-
ної і спеціальної освіти. 

Висока якість професійної підготовки 
– це заощадження матеріально-
фінансових ресурсів суспільства, підви-
щення професійної мобільності і більш 
повне задоволення потреб суспільства і 
особистості. 

ХХІ століття надає і нові, раніше не 
бачені можливості для освітньої діяль-
ності самих вузів. Перш за все це пов’я-
зано із сучасними інформаційними тех-
нологіями, комп’ютерною технікою, яка 
суттєво розширює пізнавальні можли-
вості людини. 

Застосування інноваційних техноло-
гій, що базуються на фундаментальних 
епістомологічних та герменевтичних ас-
пектах педагогіки і дидактики, спонука-
ють до потреби множинності освітніх 
траєкторій, для яких характерна варіа-
тивність методик, що активізують розу-
мову діяльність та творчо організову-
ють освітній простір. 

“Модернізація освітньої системи і під-
готовки кадрів для різних галузей про-
фесійного знання нині особливо актуа-
льна. Ситуація в освітній практиці насті-

льки нова, що до неї зовсім не готові 
педагоги різних типів навчальних закла-
дів. Старий принцип – працювати в логі-
ці навчального предмета – не відпові-
дає нинішнім умовам. 

“Сьогодні гостро відчувається потре-
ба в якісній освіті, ознакою якої є здат-
ність особистості орієнтуватись і гідно, 
професійно грамотно діяти в сучасному 
соціокультурному середовищі... Вища 
школа покликана забезпечити такі умо-
ви, у яких було б можливим перетво-
рення особистісно-суспільних відносин 
на дієвий внутрішній стимул професій-
ного становлення майбутніх спеціаліс-
тів, розвитку і закріплення в них актив-
ної професійної позиції і творчого стилю 
діяльності” [2]. 

Науковим школам, які є при вузах, 
бажано було б концептуально обґрунту-
вати і розробити навчальні плани, про-
грами, підручники з урахуванням моделі 
особистості сучасного спеціаліста. 

Нині гостро відчувається потреба у 
розробленні теорії і методики особистіс-
ного розвитку і професійного зростання 
студентів, підсумком яких буде готов-
ність і здатність самовдосконалення, 
самоутвердження і самовираження осо-
бистості протягом усієї її професійної 
діяльності. 

На особливу увагу заслуговують ме-
тодики підготовки майбутніх спеціаліс-
тів до інноваційної діяльності. 

Оскільки в контексті застосування но-
вих інформаційних технологій центром 
тяжіння стає студент, який активно ви-
будовує свій навчальний процес, виби-
раючи основну траєкторію в освітньому 
середовищі, то важливою функцією ви-
кладача є його вміння сприяти студен-
там в ефективному і творчому освоєнні 
інформації, в розвиткові критичного 
осмислення здобутої інформації. У сві-
товому освітньому середовищі в зв’язку 
зі зміною парадигми педагогічних функ-
цій стали використовувати термін 
facilitator – той, хто сприяє, полегшує, 
допомагає вчитися. Треба наголосити, 
що навіть при застосуванні найсучасні-
ших комп’ютерних систем, високих те-
лекомунікаційних технологій, які, поза 
всіляким сумнівом, стимулюють динамі-
ку та ефективність навчального проце-
су, підвищують інтерактивність освіт-
нього середовища, ніщо і ніхто не спро-
можний повністю витіснити і замінити 
мистецтво безпосереднього педагогіч-
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ного діалогу “Викладач – Студент”. 
Тому у ХХІ ст. особливо важливою є 

підготовка високопрофесійних педагогі-
чних та науково-педагогічних працівни-
ків, які відповідають інтеграційному кри-
терію “педагогічна майстерність + мис-
тецтво комунікування + нові технології”. 
Саме в сенсі відповідності цим критері-
ям нам слід переглянути підготовку і 
підвищення кваліфікації вчителя і ви-
кладача. 

У світі склалася пряма залежність 
між рівнем розвитку неперервної освіти 
і темпами економічного і соціального 
прогресу суспільства. Прискорення тем-
пів і збільшення масштабів економічно-
го розвитку України, і нашого регіону 
зокрема, знаходяться в безпосередній 
залежності від професійних якостей 
спеціалістів. 

Тимчасові труднощі, що склалися при 
формуванні ринкової економіки, коли не 
в повній мірі функціонує виробнича 
сфера, не знизили запит на висококва-
ліфікованих кадрів для всіх галузей гос-
подарства держави в силу того, що роз-
виток виробництва і підвищення його 
ефективності неможливі без формуван-
ня його освічених кадрів. 

Серед факторів, які знижують корис-
ність будь-якої освіти, є певне ігнору-
вання неперервністю, тобто освітою 
упродовж життя. 

Кадри повинні систематично отриму-
вати нові теоретичні знання, без яких 
практика, як доведено світовим педаго-
гічним досвідом, носить поверховий ха-
рактер. 

Головна роль у підготовці кадрів но-
вої генерації для потреб регіону в умо-
вах ринкової економіки покладається на 
вищі навчальні заклади різних рівнів ак-
редитації та систему післядипломної 
освіти. 

Інформаційний бум сучасності ста-
вить післядипломну освіту, особливо 
підвищення кваліфікації, на особливе 
місце в системі неперервної освіти. 

Це зумовлено наявністю у працівників 
освіти сформованих на основі їх соці-
ального і професійного досвіду сте-
реотипів мислення, які негативно 
впливають на їхню інноваційну діяль-
ність. Тому основною функцією підви-
щення кваліфікації в цих умовах стає 
психологічна перебудова стереотипів 
діяльності і мислення, заміна негатив-
них наставлень. 

У зміст підвищення кваліфікації тепер 
включається надання практичної допо-
моги в самовизначенні педагогічних і 
керівних працівників в освітній ситуації 
в регіоні, формування ціннісних гуманіс-
тичних орієнтацій та рефлексивної 
культури, проектування регіональних 
науково-освітніх інноваційних проектів 
та програм. Реалізація цього змісту змі-
нює загальний напрям розвитку майсте-
рності педагогічних і керівних кадрів 
освіти: від соціальної технології до пер-
сонал-технології, від об’єкта технологіч-
ного впливу до його суб’єкта, підпоряд-
ковує педагогічну і управлінську діяль-
ність принципові “моделювання”, реаль-
ним засобом реалізації якого стає роз-
вивальна організаційно-діяльнісна або 
організаційно-мислительна гра. 

“Післядипломна освіта педагогічних 
кадрів – складна, комплексна і динаміч-
на система як за інституційно-
організаційною формою, так і щодо змі-
сту і методичної структури – за динаміч-
ним розвитком випередила власне роз-
виток педагогічної теорії” [5, с. 92]. 

Очевидним є те, що вища освіта пере-
стає бути окремою підгалуззю сфери осві-
ти. Як і вся освіта, вона стає загальнонаці-
ональною, загальносуспільною, загально-
державною справою. Бо від результатів 
роботи вищої школи, як освіти і науки в ці-
лому, у все більшій мірі буде залежати і 
доля народу, і доля держави, і життя кож-
ного громадянина України. 

Наша з Вами робота повинна бути 
адекватна вимогам сьогодення.  

 Надійшла до редколегії 22.10.2003 р. 
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