
Міністерство освіти та науки України 

Сумська обласна державна адміністрація 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний 

Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН 

(м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Центр «Системного аналізу та статистики» НТУУ «КПІ» 

м.Київ, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), 

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ) 

Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ), Международный центр философии 

образования (г.Новосибирск, РФ), Новосибирский государственный педагогический университет 

(г.Новосибирск, РФ), Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ),  

Институт управления (г.Астана, Казахстан), Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska), Instytut 

Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl (Polska), Education-

Philosophy Faculty Pomeranian Academy in Słupsk (Poland). 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ТРЕТЬОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, НАУКОВЦІВ  

 

"ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА  

ЗА УМОВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ". 
 

 

СЕКЦІЯ №3. МЕНЕДЖМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ДІАПАЗОН 

ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІН. 
3.3. Взаємодія держави, бізнесу, "третього сектору" як показник цивілізованості 

суспільства. 

3.4. Діалог культур і крос - культурні взаємодії як пріоритет соціального розвитку 

соціальних, гендерних, етнічних , демографічних груп.  

3.5. Проблема лідерства як інноваційна відповідь на сучасні виклики глобального, 

регіонального й локального розвитку. 

 

СЕКЦІЯ № 4 НОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

АДЕКВАТНИХ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ. 

Сесії. 
4.1. Тенденції розвитку світового освітнього простору.  

Пріоритетність готовності до змін і технологічної готовності їх здійснювати. 

4.2. Класична освіта, е- освіта, дистанційна освіта. Можливості  та потенціал віртуальних 

освітніх і наукових мереж. Сучасна філософія освіти та філософія менеджменту в освіті. 
4.3. Сучасні центри світового розвитку з позицій революцій в освітніх системах. "Освіта 

протягом життя", "рівний доступ до якісної освіти", "освіта через дію", "Трикутник знань". 

4.4. Освіта України, Росії, країн пострадянського простору: пошук власних успішних 

інновацій і проблемі адаптації успішних інноваційних освітніх стратегій і моделей.  

4.5. Міжнародні освітні проекти й програми  

(анонсування напрямків та інформація про практичну участь). 

4.6. Освіта з позицій партнерства і можливостей технологічної бази XXI сторіччя. 

4.7. Сучасні технології аналітики й дій як фактор успішних освітніх стратегій. 
 

 

 

 

 

 

Суми, 2010 



 

2 

УДК 351.751; 336.64; 60.5 
ББК 65.9; 67.99(2)06; 316.42 

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №8 від 1.04.2010 
 
Рецензент: 
В.Ф. Живодьор  ректор СОІППО, професор кафедри державного 

управління та педагогічного менеджменту  

Почесний Голова  
Л.В. Пшенична 

 
начальник управління освіти та науки Сумської 
обласної державної адміністрації 

Співголови   
В.Ф. Живодьор ректор СОІППО, професор кафедри державного 

управління та педагогічного менеджменту 
М.В. Жук 
(координатор конференції) 

к. філос. н. доцент, завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін та українознавства СОІППО 

Stefan Konstanczak Dr.Hab, prof. University of Zielona Gora, Poland 
Є.Р. Чернишова к.пед.н., доцент, перший проректор Університету 

менеджменту освіти, м. Київ 
Члени оргкомітету  

В.Н. Шилов д.филос.н., профессор, Белгородский государственный 
университет, Российская Федерация 

С.О.Терепищий Голова «Союзу обдарованої молоді України», к.філос.н  
Bogna Choinska Dr.ph., Pomeranian Academy in Slupsk, Poland.  
В.О. Любчак к.ф-м.н., доцент, проректор СумДУ 
В.И. Аверченков  д.тех.н., профессор, Брянский государственный 

технический университет, Российская Федерация 
Технічний секретар  

П.П. Сінько магістрант СОІППО 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА  
ЗА УМОВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ:  

 

Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, 
аспірантів, науковців. – Суми: СОІППО, т.ІІ, Секції: №3 (сесії 3.3-3.5), №4. 2010. -   
368 с. 

 

ISBN 978-966-1569-12-5 
 

 У збірнику представлені матеріали доповідей учасників міжнародної наукової 
конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що 
віддзеркалюють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі 
міждисциплінарного аналізу проблем специфіки інноваційного розвитку за умов крос-
культурних взаємодій.  
 Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки 
України № 1.4/18-292 від 04.02.09 р. з метою обговорення політологічних, соціальних, 
економічних, філософських, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурологічних, 
євроінтеграційних аспектів сучасного інноваційного розвитку з позицій крос-культурних 
взаємодій. 

 
ББК 65.9; 67.99(2)06; 316.42 

© СОІППО, 2010 



 

3 

ЗМІСТ 

 
СЕКЦІЯ №3. 

МЕНЕДЖМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ:  
ДІАПАЗОН ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІН 

 
Сесія 3.3. 

Взаємодія держави, бізнесу, "третього сектору"  
як показник цивілізованості суспільства. 

 

 

Березянко Т.В. 
ПАРТНЕРСТВО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ, ДЕРЖАВИ ТА 
СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 
КРАЇН……………………………....................................................................... 

 
 
 
11 

Куценко К. В. 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ....... 

 
15 

Небрат В.В. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН………………............................................................ 

 
 
 
18 

Шеверда В. 
ДОВІРА ГРОМАДЯН ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК 
КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ……………………….....................................................……..... 

 
 
 
23 

Малюта Н.П. 
О ФОРМИРОВАНИИ СТЕРЕОТИПОВ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ………….... 

 
26 

 
Сесія 3.4.  

Діалог культур і крос - культурні взаємодії як пріоритет  
соціального розвитку соціальних, гендерних,  

етнічних , демографічних груп 
 

 

Юрик Я. М. 
«ДІАЛОГ КУЛЬТУР» ТА ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ В 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ СПАДЩИНІ М.ЛЬВОВА  
(1772-1940 РР) ЯК ФАКТОР ЙОГО СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ.................... 

 
 
 
29 

Овсіюк М. О. 
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВИЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...... 

 
32 

Родик Г. Ю. 
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ МІЖЕТНІЧНІЙ НЕТЕРПИМОСТІ В 
ПОЛІЕТНІЧНИХ ДЕРЖАВАХ……………………………………....………….... 

 
 
35 

Савич І. О. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В 
СУЧАСНИХ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИНАХ…………………………..... 

 
 
39 

Вітенко Ю. В. 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА УНІФІКАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО  
ПРОСТОРУ ЕТНОСІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНСТИТУТ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ….... 

 
 
43 



 

4 

Бережна С. В. 
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ РЕФЛЕКСІЙ ПОНЯТТЯ 
«ІНТЕЛІГЕНЦІЯ»………….............................................................................. 

 
 
46 

Бортніков В.І. 
ПРОЦЕСИ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
ТА ДУХОВНОСТІ НА ВОЛИНІ (початок 1990-х – 2000-і рр.)………....……. 

 
 
49 

Воронцова Т. Ю. 
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В ШОТЛАНДСЬКИХ СІМ’ЯХ...... 

 
54 

Ганькулич Н. В. 
УКРАЇНСЬКІ ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ В АСПЕКТІ  
КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ НАРОДАМИ……………….... 

 
 
57 

Гасимова М.С. 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ 
ДИТИНИ…………............................................................................................ 

 
 
60 

Гасникова С.Ю. 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ………...... 

 
64 

Давыденко Е. А.  
НЕДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ………………………………………………...… 

 
 
 
68 

Дячук Н. М. 
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ЗНАНЬ…....…. 

 
 
73 

Ємченко Т. А. 
ЕТНОКУЛЬТУРНА ЛЕКСИКА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ М.СТЕЛЬМАХА)........ 

 
 
77 

Кищук О.М. 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ЗВОРОТІВ 
У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ………………………………….................................................... 

 
 
 
81 

Кіліна О. В. 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОРІВНЯНЬ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ КРІЗЬ 
ПРИЗМУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ…………………………….....…… 

 
 
84 

Муха О. С., Муха Л. В. 
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЦЕС 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ…………………………...... 

 
 
88 

Сошко Н. Я. 
ПРОБЛЕМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ……………............................................................................................ 

 
 
92 

Цирфа Ю. А. 
МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ В ЄВРОПІ ЯК ПОТЕНЦІЙНО 
КОНФЛІКТОГЕННИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА…………....….. 

 
 
95 

Штагер Я.О. 
АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ………………………………………….........………..… 

 
 
99 

Юрик Х. М. 
ВПЛИВ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР І КРОС - КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ У 
ПРОЕКТУВАННІ «СУЧАСНИХ» МУЗЕЇВ………………………………........… 

 
 
103 



 

5 

 
Сесія 3.5. 

Проблема лідерства як інноваційна відповідь на сучасні 
виклики глобального, регіонального й локального розвитку 

 

 

Гужва О. А. 
«ТЕАТРАЛЬНА ПРАКТИКА » СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА…..... 

 
106 

Словіцька Т. В. 
ЛІДЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ…………………………………………...... 

 
110 

 
СЕКЦІЯ № 4 

НОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
АДЕКВАТНИХ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ 

 

 

Сесія 4.1.  
Тенденції розвитку світового освітнього простору. 

Пріоритетність готовності до змін і технологічної готовності їх 
здійснювати 

 

 

Стукалова Т.Г.  

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА..................................................... 

 
 
112 

Баранова А.В. 
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІІЗАЦІЇ …………...…………………………………………………...….. 

 
 
116 

Golub T., Grinchenko B. 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ІМПЕРАТИВ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ…………………................…..…. 

 
 
119 

Голуб Г. М. 
МІСЦЕ ФРАНЧАЙЗИНГУ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ…………………...…. 

 
123 

Парфенюк Т.Ю. 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ ЯК ФАКТОР РИНКОВО-
ОРІЄНТОВАНИХ РЕФОРМ…………………………………………………....… 

 
 
127 

Пішун С.Г. 
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ...... 

 
129 

Семенченко І. Ю. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА 
ІНТЕГРАЦІЯ В НЬОГО УКРАЇНИ……………………………………......…..…. 

 
 
133 

Смирнова А. В. 
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 
ЯК ВНУТРІШНЄ СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА………........ 

 
 
136 

Andryeyev S. 
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ…...... 

 
 
140 

Біла С.О. 
ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ……............................ 

 
 
143 



 

6 

Гаврилюк М. В. 
РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ У ФОРМУВАННІ 
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ………………………………………………………..…..… 

 
 
147 

Євстігнєєва О. О. 
РОЛЬ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ…...... 

 
151 

Євтушенко О. 
ОНТОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ГРИ В КОНЦЕПЦІЯХ 
ЙОГАНА ХЕЙЗІНГИ Й ЖАНА БОДРІЯРА…………………………..……….... 

 
 
154 

Жданов І. С., Рильцева Н. В. 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ – СВІТОВИЙ 
ДОСВІД…………….......................................................................................... 

 
 
158 

Косенко Т. С., Панарин В. И., Камашев С.В. 
ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ…………………………..... 

 
161 

Кравченко А.Ю. 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ……....… 

 
165 

Кривомаз Л.С. 
МНОГОКАМЕРНАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ ТЕЛЕОПЕРАТОРОВ И ТЕЛЕРЕЖИССЕРОВ……………......… 

 
 
 
169 

Лозинський Г. Г. 
ОСВІТА В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ 
АСПЕКТИ………….......................................................................................... 

 
 
171 

Михалина О. А. 
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ……………………...........................................................… 

 
 
174 

Наливайко Н.В. 
О СПЕЦИФИКЕ СОВРЕМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА……………………………………………....... 

 
 
177 

Наливайко А. В. 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………….………..…. 

 
 
182 

Пушкарев Ю. В. 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ………………………………………………………......... 

 
 
186 

Пушкарева Е. А., Латуха О. А. 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: 
ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ………………….......... 

 
 
189 

Сафонова В.Є. 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У  

ФОРМУВАННІ «ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ»…………………………………......…. 

 
 
193 

Свєтлорусова А.В. 
ЗДОБУТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ…………………………………………………………....……....…… 

 
 
 
197 

Терепищий С. О. 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ……………........ 

 
201 



 

7 

Чепак В. В. 
СИТУАТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ………………………………………...…………….…….. 

 
 
204 

Шаргородська Н.Л. 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
РЕФОРМИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ……………....... 

 
 
 
207 

Щербакова І. М. 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНТАЛІТЕТУ ОСОБИСТОСТІ НА 
СТАДІЇ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВНЗІ…………...................... 

 
 
210 

 
Сесія 4.2. 

Класична освіта, е- освіта, дистанційна освіта. Можливості  та 
потенціал віртуальних освітніх і наукових мереж. Сучасна 
філософія освіти та філософія менеджменту в освіті. 

 

 

Бандурка Л. В. 
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО…………………...…... 

 
213 

Казак І. О. 
УЗГОДЖЕННЯ  ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКІВ…………………………………………………….......….. 

 
 
 
217 

Маклаков О.С., Юрчук Л.Ю. 
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З 
ДИСТАНЦІЙНИМ ДОСТУПОМ…………………………………………...…….. 

 
 
221 

Синиця К.М., Савлева С.В., Манако А.Ф. 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ 
ПРОСТОРІВ…………………………………………………………...…………… 

 
 
 
224 

Аверченков В.И., Чмыхов Д.В., Филиппов Р.А. 
СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МИКРОСКОПИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ…………………………………...…………….…. 

 
 
 
228 

Бахтіна Г. П. 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ……………………………………..………….…. 

 
 
232 

Бахтіна Н. О. 
МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА СИСТЕМ 
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІВНІ ІННОВАЦІЙНОГО 
УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ……………………………...…………….…. 

 
 
 
236 

Дубовіч І.А. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ.......................................................................… 

 
 
239 

Ковалёва М.И. 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ............................................................................................ 

 
 
242 



 

8 

Погорелова О.М., Лебедева И.Л. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ WEB-
СТРАНИЦ……………………………......................................……………...…. 

 
 
 
246 

Листопад О.В. 
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ 
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ LEARNING 2.0…………...…… 

 
 
249 

Панченко Б.Е., Шаповалов В.Н. 
OLAP В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА 
КАРКАСНОЙ МОДЕЛИ……………………………………................……….…. 

 
 
253 

Резнік С. В. 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС……………………………………………………….... 

 
 
256 

Якимчук А. О. 
«ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА. МОЖЛИВОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛ 
ВІРТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ МЕРЕЖ»……………..................... 

 
 
259 

 
Сесія 4.3. 

Сучасні центри світового розвитку з позицій революцій в 
освітніх системах. "Освіта протягом життя", "рівний доступ до 

якісної освіти", "освіта через дію", "Трикутник знань". 
 

 

Матковська М. В. 
ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО НЕПЕРЕРВНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………............................... 

 
 
 
263 

Алєксєєва О.О., Пустовалова В.І., Пасішнюк О.М. 
РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ 
ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ………………………………………..........….... 

 
 
266 

Балакірєва О. М.,Левін Р. Я. 
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР  
ІННОВАЦІЙНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ…………………...…. 

 
 
270 

Медведєв І. А. 
СИСТЕМОЛОГІЯ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ З  
ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ…………………………………...….. 

 
 
274 

 
Сесія 4.4. 

Освіта України, Росії, країн пострадянського простору:  
пошук власних успішних інновацій і проблемі адаптації  
успішних інноваційних освітніх стратегій і моделей 

 

 

Данильченко Н. О. 
ІНКЛЮЗІЯ: НОВИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ТА БАР'ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ..... 

 
280 

Савченко І.М. 
АДАПТАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ. 
УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХІД………………………………………………………...…. 

 
 
283 



 

9 

Ісаєва С. А., Феоктістова К. С. 
ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ…………………………...... 

 
 
287 

Мазуренко В.О., Медведєв І. А. 
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ  
НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТУТУ……………....….. 

 
 
289 

Малахов Ю. А. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА………………...… 

 
293 

Мовчан Л.Г. 
ПОРІВНЯННЯ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ 
ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ШВЕЦІЇ ТА УКРАЇНІ……………....…. 

 
 
297 

Москальова Л.Ю. 
ЯКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ…...… 

 
 
 
301 

Панченко В. В. 
ТЕСТУВАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ 
СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ………...…. 

 
 
305 

 
Сесія 4.5. 

Міжнародні освітні проекти й програми 
(анонсування напрямків та інформація  

про практичну участь) 
 

 

Солощенко В.М. 
МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄВРОПИ……………………………..... 

 
308 

 
Сесія 4.6. 

Освіта з позицій партнерства і можливостей  
технологічної бази XXI сторіччя 

 

 

Станиславская Е. И., Яровенко А.В. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК ИСКУССТВО И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО…….............................................................................................. 

 
 
312 

Зорич О. О. 
ДИСКУРС ІГРОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ………...... 

 
 
316 

Крахмаль В. О., Рябіна О. В. 
ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 
МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ…………………………………......…………….……… 

 
 
319 

Людко І. З. 
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ………………………............ 

 
 
322 



 

10 

 

Сесія 4.7. 
Сучасні технології аналітики й дій як  
фактор успішних освітніх стратегій 

 

Левчук А. Н. 
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ И 
ТРЕНИНГЕ………........................................................................................... 

 
 
325 

Назаренко Т.М. 
ПРИНЦИПИ ТА  ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОЇ  
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО 
ПЕРСОНАЛУ……….................................................................................…... 

 
 
 
329 

Порваткина М. В. 
ОБЗОР И АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПОНЯТИЯ И 
СТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА………………………………………………….....….. 

 
 
332 

Белёвский О.А.  
О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗУМНОГО ТИПА  
МЫШЛЕНИЯ И РОЛИ ФИЛОСОФИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ……………..... 

 
 
336 

Півень А. Г. 
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ.............................................................................................. 

 
 
340 

Сав’юк Л.О., Іванюк Н.І. 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ.......................................................................................................... 

 
 
 
343 

Єрємєєв О. С. 
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КВЕБЕКУ У ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ.............................................. 

 
 
 
348 

Zhuk M. 
UKRAINIAN TRANSFORMATIONS, EUROPEAN PRIORITIES, 
INNOVATIONS AND INTER-GENERATIONAL  
DIALOGUE IN EDUCATION............................................................................ 

 
 
 
352 

Живодьор В.Ф., Жук М.В., Чойнска Б., Констанчак Ст.  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОРЫВОВ................................................................. 

 
 
354 

Захарова І.О., Клюніна Н.В. 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 
СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...................................................................... 

 
 
357 

Шкумат Е.В. 
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПРИ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИИ........... 
 

 
 
358 

Савич В. О. 
КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ.................................. 
 

 
 
363 

 
 



 

11 

СЕСІЯ 3.3. 
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, "ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ" 
ЯК ПОКАЗНИК ЦИВІЛІЗОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА. 

 
УДК 338.242.4  
 

БЕРЕЗЯНКО Т.В.,  
головний консультант, 

вчений секретар Інституту законодавства 
Верховної Ради України, к.е.н., доцент, 

E-mail: t_berezianko@mail.ru 
 

ПАРТНЕРСТВО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ, ДЕРЖАВИ ТА 
СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ КРАЇН 

Анотація. В тезах розглядається проблема створення партнерських 
відносин між національним суспільством, державою та корпоративним 
сектором із метою подолання тривалої економічної рецесії та відновлення 
розвитку. В тезах коротко досліджуються методи створення 
партнерств, що найбільш вживані у світі та надаються рекомендації по 
побудові основ партнерства в умовах трансформаційної країни. 

 
                                                  BEREZIANKO T.,  

scientific secretary  
Institute for Legislation of the  

Verkhovna Rada of Ukraine, Phd 
 

A PUBLIC POLICY OF ADJUSTING OF CORPORATE ENVIRONMENT IS 
IN TRANSFORMATION COUNTRIES 

Annotation. The article is devoted the problems of becoming and 
subsequent legislative setting of norms of activity corporate the sector of 
economy in the transformation countries of aftersoviet origin. Forming methods 
and system of rapprochement of interests of development and activity of society, 
state and corporations are examined in the article.  

 
Механізм державно-приватного партнерства використовувався спочатку 

90-х років в процесі побудови мережевих економік із метою забезпечення 
доступу до капіталу та досвіду управління. В постіндустріальних економіках 
ідея партнерства реалізовувалась як модель  стримування лобістських 
викривлень корпоративного сектору у особі транснаціональних корпорацій. В 
трансформаційних економіках основним завданням державно-приватного 
партнерства мало стати досягнення успіху там, де приватизація зазнала 
невдачі, тобто в якості альтернативи приватизації. Існуючі варіанти 
партнерства використовують із методологічної точки зору перехід до 
системи державного управління, основаної на лобіюванні інтересів 
найбільшого платника податків [1]. 

В рамках євроспільноти розповсюджена система публічно-приватного 
партнерства (РРР – Public-Private Partnersip). Специфіка полягає у чіткій 
обумовленості на договірній основі системи винагород за надані послуги, 
компенсації за проведене інвестування, розподілу ризиків методом надання 
з боку держави гарантій на збереження стартових умов на період реалізації 
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проекту та можливість продовження умов у разі досягнення спільного 
бачення у ступеню участі та  розподілі доходів в процесі експлуатації. 
Англосаксонська система державно-публічного партнерства побудована на 
принципах надання функцій головної організації органам влади та 
управління (“патрон”), приватній компанії – функцій виконавця (“агента”). Ця 
система дозволяє на офіційних засадах розміщати в приватному секторі 
соціальне замовлення, гарантувати узгоджену оплату та забезпечувати 
відповідний контроль за виконанням на основі  соціально обґрунтованих 
стандартів та використовувати бюджетні кошти в рамках цільового 
призначення.  

В означених умовах замовником, споживачем та платником послуг 
залишається держава, а виконавцем – приватний сектор. Виконання 
замовлення корпоративним сектором дозволить більш широко 
використовувати можливості різних інструментів фінансування проекту: 
залучення банків, венчурних фондів, використання РЕПО-кредитування, 
створення тимчасових фінансових об'єднань, при використання державних 
інструментів сприяння: дозволів, оптимізації строків, ліцензій, державних 
гарантій. Практика державної та приватної співпраці часто використовує 
методику створення спеціальних цільових механізмів (special purpose 
vehicles – SPV)  для кожного конкретного випадку на зразок тимчасового 
нестатутного об'єднання у формі консорціуму. 

Проте створення консорціуму вимагає від державних установ-
засновників виваженої та науково обґрунтованої попередньої роботи, 
головною метою якої є визначення соціально обмовлених та комерційно 
достатніх цін за умови забезпечення встановленого державою стандарту 
якості, вищого ніж він міг бути за рахунок лише суспільного фінансування. 
Перехід на систему спільного державно-корпоративного забезпечення 
задоволення соціальних потреб вимагає від наукового та державного 
аналітичного апарату розробки системи соціальних стандартів на послуги , 
нормативів рентабельності на надання соціально необхідних послуг 
комерційними структурами, визначення умов перегляду формування 
собівартості на послуги державного замовлення, досконалої системи аудиту 
та адміністративного перехресного контролю та нагляду за додержанням 
правил виконання, умов контракту та співпраці.  

Здійснення ефективного державного управління спільними із приватним 
сектором об'єктами потребує наявності спеціальних менеджерських навичок 
у державних та муніципальних службовців, активного використання на 
контрактній основі  залучених управлінців та керуючих менеджерів 
корпоративного сектору. Проблема української менеджерської еліти полягає 
у невмінні швидко реагувати на зміни –  звідси обмежене бачення світу. Про 
це свідчить і рівень міжнародного досвіду управлінських кадрів, який 
становить для України 4,73; порівняно з аналогічним показником в Естонії – 
5,28; Німеччині – 6,37. За оцінками експертів бізнес середовище для 
іноземних менеджерів в Україні є менш сприятливим (4,31) ніж у Китаї – 5,26; 
Росії – 5,3 або Іспанії – 5,35 [2] .  

Створення умов по налагодженню суспільного партнерства в України 
слугує меті наближення її до асоційованого членства у Європейському 
Союзі, яка є результатом спеціальної політики сусідства в рамках “Східного 
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партнерства”. Передумовою європеїзації за висновком Ueplac є 
забезпечення легітимності норм ЄС, включаючи “Європейські стандарти” у 
базових реформах та наявність сильного Уряду та централізованих 
тенденцій, що потребують кращого управління на центральному рівні та 
спроможності координування [3,С. 22-23].  

Світове ринкове співтовариство почало приділяти увагу розвитку 
процесів консолідації суспільства та корпоративного сектору ще з 90-х років 
минулого століття. Першими завданнями та спонукальними мотивами з боку 
суспільства були: створення сприятливого клімату для всього бізнесу; м'які 
інвестиції в інфраструктуру (підготовка кадрів, удосконалення регулювання); 
розвиток партнерства держави та приватного сектора; орієнтування 
інвестицій приватного сектора на загальне благо; пріоритетне залучення 
цільових внутрішніх інвестицій, посилення конкурентних переваг 
корпоративного сектору (лідерство державного сектора). У відповідності до 
завдань держава використовувала наступні інструменти: глобальна 
стратегія конкурентного розвитку та стимулювання зростання місцевих фірм; 
підтримка міжгромадської мережевої консолідації та співробітництва; 
сприяння економічній взаємозалежності корпоративних груп; розвиток якості 
трудових ресурсів; підтримка зусиль щодо підвищення якості життя 
суспільства. 

На цьому етапі сформувався підхід зміст якого в перенесенні акцентів із 
прямого державного регулювання регіонального розвитку на підтримку 
формування в проблемних напрямках “автономних механізмів”, а також на 
стимулювання розвитку приватного підприємництва. Концепція 
вирівнювання була замінена на концепцію “конструювання вузлів отримання 
прибутку та забезпечення ефективності”. До цього спонукали і тенденції 
розвитку глобалізаційних процесів, зокрема конкуренції. Основним засобом 
отримання конкурентної переваги залишалось лідирування за витратами, а 
інструментом його забезпечення стало використання інновацій як джерело 
вищої продуктивності праці. З  цією метою була впроваджена концепція 
національної інноваційної продуктивності (НІП) [4,5], за допомогою якої 
світові рейтингові агенції та економічна спільнота визначала здатність країни 
– її політичного та економічного управління – розробляти та 
комерціалізувати потік інноваційних технологій на довгострокових умовах. 

Перед суспільством усе гостріше постає проблема створення 
ефективних із соціальної точки зору інструментів регламентації доходної 
частини економічної діяльності, створення та наукового обґрунтування 
суспільно-економічних стандартів діяльності бізнесового та державного 
секторів економіки, врівноваження їх, взаємовідносин на соціально 
виважених засадах. З огляду на характер прийняття рішень та 
впровадження законопроектів у господарську практику вважаємо, що 
національне корпоративне середовище потребує наступних дій: 

- створення Концепції партнерства держави та приватного 
(корпоративного)  сектора . 

- розробки національного Корпоративного кодексу. 
З приводу концепції партнерства корпоративного сектора та держави на 

рівні міжнародного співробітництва слід зазначити, що відсутність єдиного 
сприйняття та політичного підходу стає на перешкоді практичній реалізації 
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потенціалу залучення потужних корпоративних структур до системної 
співпраці на довгостроковій основі.  

Незважаючи на відносно нетривалий досвід реалізації стратегії 
національного росту на базі партнерства можна зробити наступні висновки: 

- система партнерства державного та корпоративного сектору 
забезпечує стабільність ділового середовища,  

- забезпечує суспільний аспект використання інвестицій; 
створює основу для реалізації довгострокових програм на основі 

зниження комерційних ризиків, техніко-технологічного оновлення, 
впровадження ефективного менеджменту  та актуалізує нормативно-правову 
базу та інфрастурне середовище. 

Для створення зон партнерства пропонуються: мережі газо- і 
теплопостачання, пошук та видобуток корисних копалин, транспортна 
система, водопостачання, охорона здоров'я, очисні споруди та переробка 
відходів. Проте залишається поза межами регулювання процес зміни часток 
в наслідок поліпшення якості господарчого об'єкта або мережі. Сучасне 
корпоративне законодавство дозволяє за короткий строк звести державну 
часту до мінімуму, а в умовах відсутності права “золотої акції” це 
забезпечить  неформалізовану втрату власності, доходів, впливу, 
збереження соціальних інтересів. Вирішувати такі питання тільки в рамках 
індивідуально укладеного контракту недоцільно, оскільки в країні 
нівелійована система запобігання, контролю та припинення зловживання. У 
процесі доопрацювання  Концепції  всі норми мають бути зафіксовані на 
рівні законів і не можуть регулюватись на рівні виконавчої або місцевої 
влади, оскільки це викличе навалу зловживань та “кишенькового” 
використання національного суспільства. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ 
КОРПОРАЦІЙ 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 
 

INNOVATION ACTIVITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
 
Обґрунтована роль ТНК як одного з головних суб'єктів світового 

ринку технологій. Наведені форми організації інноваційної діяльності ТНК 
та їх вплив на країни-реципієнти. Розглянута роль інноваційних кластерів 
як найбільш ефективної форми досягнення високого рівня 
конкурентоздатності. 

Обоснована роль ТНК как одного из главных субъектов мирового 
рынка технологий. Приведены формы организации инновационной 
деятельности ТНК и их влияние на страны-реципиенты. Рассмотрена 
роль инновационных кластеров как наиболее эффективной формы 
достижения высокого уровня конкурентоспособности. 

The role of TNC as one of the main members of world technology market is 
grounded. The forms of organization of innovation activity of TNC and their 
influence on host countries are outlined. The author considers the role of 
innovation clusters as the most effective form of achieving high level of 
competitiveness. 

За сучасних умов розвитку світової економіки головним чинником 
інноваційної спроможності суб’єкта світового господарства стає 
впровадження принципово нових прогресивних технологій та випуск 
високотехнологічної наукомісткої продукції. Інформаційні технології є 
основою сучасної глобальної економіки, бо саме вони сприяють глобалізації 
виробництва і ринків капіталу, підвищують ефективність, продуктивність та 
конкурентоспроможність продукції. 

Головними провідниками науково-технологічного прогресу в умовах 
глобалізації стали саме транснаціональні корпорації, які розширюють свій 
вплив на ті країни, де є умови для прийняття відповідних інновацій, що 
забезпечують їм комерційний успіх або завоювання нових ринків збуту своєї 
продукції. ТНК, будучи основними носіями інструментів інноваційного розвитку, 
визначають головні напрямки та особливості конкурентної боротьби між 
учасниками світових економічних процесів [1]. 

Сучасні ТНК мають дійсно дуже великий науково-технічний потенціал, 
контролюють виробництво і поширення переважаючої частини науково-
технічних знань. За оцінками експертів, на частку ТНК припадає майже 
половина глобальних витрат на НДДКР [2, с.93-95]. Глобальний потік 
інвестицій у дослідження й розробки з усіх джерел розподілений досить 
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нерівномірно і сконцентрований у кількох країнах (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Витрати на НДДКР в ТНК розвинутих  країнах [3, c.194] 
 

На сучасному етапі розвитку світового господарства на інноваційну 
діяльність ТНК впливають процеси глобалізації та інтернаціоналізації. Усе 
більше компаній здійснюють НДДКР за межами країни базування, хоча дуже 
часто уникають передачі технологій з огляду на секретність інформації та 
необхідність спеціальних знань. Раніше ТНК здійснювали подібні 
дослідження лише для того, щоб використати силу материнської компанії на 
місцевих ринках. Сьогодні перенесення окремих етапів НДДКР із країни 
базування в країни-реципієнти можна вважати частиною глобальної стратегії 
ТНК з інтеграції інноваційної діяльності, коли кожна з філій спеціалізується 
на розробці того напрямку НДДКР, у якому вона найбільш компетентна.  

Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК, шляхом створення 
закордонних науково-дослідних лабораторій, досить позитивно впливає на 
конкурентоздатність приймаючих країн (створення нових робочих місць для 
фахівців, отримання навичок роботи з новітніми технологіями, підвищення 
кваліфікації робітників, збільшення наукомісткого експорту приймаючої 
країни, тощо) [3, c.194-195].   

Особливою формою організації інноваційної діяльності провідних ТНК є 
створення венчурних підприємств. Вони формуються з метою розвитку 
стратегічно важливих аспектів науково-дослідної діяльності й для підтримки 
приватних інноваційних проектів окремих груп фахівців. Багато закордонних 
фірм переносять свої венчурні підрозділи в США, оскільки саме в цій країні 
створені сприятливі умови для венчурних підприємців (відома «Силіконова 
долина»). У цілому, створення венчурних підприємств досить позитивно 
позначається на конкурентоздатності країн базування, тому що воно сприяє 
інтенсифікації інноваційного процесу, створенню необхідної інфраструктури, 
динамічному розвитку національної промисловості [4]. 

Глобальне виробництво продукції все  частіше здійснюється не ТНК, а 
транснаціональними мережами виробництва у вигляді так званих кластерів, 
де ТНК є важливим виробничим компонентом. Створення кластерів 
прискорює процес в окремо взятих галузях, призводить до «сплеску» 
інновацій і зміцнює здатність до конкуренції на світовому ринку. 

За останні десятиліття інноваційні кластери були створені в різних 
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країнах. Фірми, що входять до складу цих кластерів, працюють у 
найрізноманітніших галузях, починаючи від високотехнологічних, таких як 
фармацевтика, комп'ютерні технології, виробництво наукових інструментів і 
мобільних телефонів, до більш традиційних форм виробництва, таких як 
виробництво автомобілів, одягу й взуття. У багатьох випадках ці фірми 
взаємодіють одна з одною за допомогою обміну робочою силою, доступу до 
інформації, забезпеченням зв'язку між виробниками й постачальниками, 
одержанням венчурного капіталу, або комбінацією всіх цих факторів.  

Одним із прикладів процесу створення кластерів може стати досвід 
японської економіки, спочатку заснований на створенні системи 
субпідрядних і субконтрактних зв'язків між великими і мережею середніх і 
малих підприємств. Типовий великий японський кластер складається з 
одного великого головного підприємства, який користується послугами двох 
або трьох рівнів субпідрядних фірм, розташованих звичайно в географічній 
близькості до нього. Наприклад, автопромисловий кластер фірми «Тойота» 
має багатоступінчасту мережу із 122 прямих постачальників і майже 36 
тисяч субпідрядних малих і середніх підприємств. Субпідрядники всіх ланок 
створюють своєрідний «клуб» з високими ринковими бар'єрами для новачків 
і іноземних конкурентів [5, c. 1-3].  

Інноваційний кластер як найбільш ефективна форма досягнення 
високого рівня конкурентоздатності являє собою неформальне об'єднання 
зусиль різних організацій (промислових компаній, дослідницьких центрів, 
індивідуальних підприємців, органів державного управління, університетів і 
т.д.). Об'єднання в інноваційний кластер на основі вертикальної інтеграції 
формує строго орієнтовану систему поширення нових знань, технологій і 
інновацій. При цьому формування мережі стійких зв'язків між всіма 
учасниками кластера є найважливішою умовою ефективної трансформації 
винаходів в інновації, а інновацій - у конкурентні переваги [6, c.2]. Кластери 
інноваційної діяльності створюють новий продукт або послугу зусиллями 
декількох фірм або дослідницьких інститутів, що дозволяє прискорити їхнє 
поширення мережею ділових взаємозв'язків. Інноваційна структура кластера 
сприяє зниженню сукупних витрат на дослідження й розробку нововведень із 
наступною їхньою комерціалізацією за рахунок високої ефективності 
виробничо-технологічної структури кластера. Це дозволяє учасникам 
кластера стабільно здійснювати інноваційну діяльність протягом  тривалого 
часу.  

Найбільш успішні інноваційні кластери формуються там, де 
здійснюється або очікується прорив в області техніки й технології 
виробництва з наступним виходом на нові ринкові ніші. 

Інноваційні кластери, характерні для промислово розвинених країн, 
починають з'являтися й у багатьох країнах, що динамічно розвиваються. Це 
дає їм можливість розширювати інноваційну діяльність, у результаті якої на 
світові ринки просуваються нові конкурентоздатні продукти й послуги. Тут  
яскравим прикладом може стати Індія, де за останні десятиліття намітився 
значний прогрес у розвитку таких наукомістких видів діяльності як 
програмування, інформаційні й комунікаційні технології, фармацевтична й 
електронна промисловість.  

Таким чином, кластери виступають одним з найважливіших елементів 
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конкурентної боротьбі у світовому господарстві, напрями якої визначаються: 
по-перше, намаганням підвищити продуктивність усіх фірм та галузей, що 
входять до кластерів; по-друге, спрямованістю на підвищення здатності до 
інноваційної діяльності; і по-третє, бажанням стимулювати нові види бізнесу, 
що підтримують інновації та розширюють мережі кластерів.  

Приймаючи до уваги все вищезазначене, можна відзначити, що на 
сучасному етапі розвитку світогосподарської системи ТНК значно впливають 
на географію НДДКР у світі за рахунок контролю над переміщенням 
основних компонентів, необхідних для здійснення інноваційних проектів: 
венчурного капіталу, висококваліфікованих кадрів, нових ідей і розробок. 
Таким чином, інноваційна діяльність ТНК значно впливає на 
конкурентоздатність країн у системі світового господарства, визначаючи 
лідируюче положення одних і відставання інших.   
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Розглядаються теоретичні підходи до трактування взаємодії 

держави, бізнесу та недержавних організацій у процесі інституційних змін. 
Вказано на суперечливу роль державних фінансів у механізмах системної 
трансформації та залежність їх ефективності від рівня розвитку 
громадянського суспільства. 
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процессе институциональных изменений 
Рассматриваются теоретические подходы к трактовке 

взаимодействия государства, бизнеса и негосударственных организаций 
в процессе институциональных изменений. Указано на противоречивую 
роль государственных финансов в механизмах системной 
трансформации и зависимость их эффективности от уровня развития 
гражданского общества. 

 
Nebrat V. Theoretical bases of co-operation of state finances and 

organizations of civil society in the process of changes of institutes 
The theoretical going is expounded near interpretation of co-operation of the 

state, business and non-state organizations in the process of development of 
institutes. It is indicated on the contradictory role of state finances in the 
mechanisms of system transformation and dependence of their efficiency from 
the level of development of civil society. 

 
Проблема забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки та збереження її суверенітету в умовах сучасних викликів 
глобалізації та становлення інноваційного типу розвитку суспільства 
актуалізує питання взаємодії держави, бізнесу та громадянського 
суспільства. Процес трансформаційних перетворень в Україні засвідчив, що 
інституційні зміни, необхідні для формування високоефективного 
підприємницького сектора та створення нових механізмів державного 
управління, включають не лише лібералізацію економіки, а й її 
демократизацію, тобто становлення нових форм і методів участі всіх 
суб’єктів господарських відносин в економічному житті, управлінні власністю 
та розпорядженні своїми правами, контролі за виконанням делегованих 
функцій тощо. 

Сучасна економічна теорія питання взаємодії держави, суспільства та 
економіки розглядає за декількома магістральними напрямами. Насамперед 
це теорія суспільного вибору, теорія конституційної економіки, економічна 
теорія громадянського суспільства. Економічна теорія громадянського 
суспільства виходить із засадничого положення про те, що незалежно від 
рівня задоволення потреб громадян державою та бізнесом, недержавні 
громадські організації репрезентують їхні інтереси, слугують формою 
залучення громадян до соціальних процесів і надають соціальні послуги. 
Таким чином, громадянське суспільство є сукупністю формальних і 
неформальних організацій і відносин, які поєднують окремих індивідів і 
домогосподарства з державою (системою влади) та бізнесом 
(підприємницьким сектором економіки).  

Відтак виникає спектр проблем, пов’язаних, по-перше, з визначенням 
місця організацій громадянського суспільства у ринковому середовищі та 
взаємодії між державним і комерційним, а по-друге, із внутрішньою 
взаємодією між елементами громадянського суспільства, які формують його 
структуру. Взаємодія із зовнішнім середовищем, тобто державними 
організаціями та підприємницьким сектором, має доволі неоднозначний 
характер, який детермінований системою інституційних чинників. Згідно 
економічної теорії громадянського суспільства взаємодія недержавних 
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громадських організацій з державою та бізнесом може мати в своїй основі 
відносини доповнення, коли блага, створені та надані організаціями 
громадянського суспільства, компенсують нестачу тих матеріальних і 
соціальних благ, які не можуть бути вироблені державним і приватним 
сектором, або виробляються у кількості, що не забезпечує суспільні потреби. 
Другим напрямом взаємодії є відносини заміщення, коли блага, що 
надаються недержавними громадськими організаціями, витісняють 
функціонально схожі блага, що виробляються державним і комерційним 
секторами. У ринковому середовищі обидва типи відносин пов’язані з 
формуванням механізмів ресурсного та фінансового забезпечення.  

Для суспільства з розвинутою демократією можливий і третій тип 

взаємодії − протистояння громадянського суспільства державі та бізнесу в 
частині інтернаціоналізації зовнішніх ефектів. Оскільки будь-яка діяльність 
економічного агента супроводжується неврахованими, або взагалі 
непередбаченими негативними і позитивними зовнішніми ефектами 
(екстерналіями), остільки виникає необхідність їх оприявнення та 
врахування при прийнятті рішень (інтернаціоналізація). Проте врахування 
зовнішніх ефектів, як правило, зменшує приватну чи групову вигоду від 
наміченої економічним суб’єктом дії, що суперечить його інтересам. 
Можливості приватних осіб впливати на державу та фірми, що створюють 
своєю діяльністю негативні екстерналії, досить незначні, тому принципового 
значення набуває діяльність місцевих громад, добровільних спілок та інших 
організаційних форм громадянського суспільства. Конфлікт інтересів може 
бути ефективно вирішений лише за умови правової визначеності та 
економічної незалежності дій його учасників. Тобто для реалізації такого 
типу взаємодії держави, бізнесу та організацій громадянського суспільства 
повинна діяти незалежна судова система, що забезпечує можливість 
оскарження дій державних органів чи суб’єктів підприємницької діяльності та 
компенсації завданих збитків.  

Сучасна теорія державного регулювання економіки визнає відсутність 
достатніх економічних мотивів для реалізації можливостей держави 
впливати на саму себе. Причинами цього називаються переважання 
приватних інтересів над альтруїстичними цінностями та створення 
державними органами адміністративних бар’єрів для економічного розвитку, 
що становить потужну тенденцію, зокрема, у трансформаційних економіках. 

Внутрішня взаємодія між елементами громадянського суспільства також 
може бути представлена двома головними формами відносин. Це, 
насамперед, відносини, що в своїй основі мають об’єднання зусиль, 
кооперацію між різними організаціями та структурними елементами 
громадянського суспільства при вирішенні їхніх завдань. Протилежною за 
економічним змістом формою взаємодії є конкуренція за ресурси, які 
спрямовуються на досягнення декларованих цілей та реалізацію 
поставлених завдань. У широкому розумінні конкуренція за ресурси в умовах 
ринку відбувається завжди, незалежно від того, чи мають недержавні 
громадські організації зв’язок з урядом і бізнесом та чи отримують відповідну 
фінансову підтримку. 

У сучасній західній літературі сформувалися різноманітні підходи до 
трактування природи та економічної доцільності діяльності „третього 
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сектора”. Проте, на нашу думку, їх можна згрупувати у два напрями, залежно 
від нормативного чи реалістичного погляду на діяльність неприбуткових 
організацій. Прихильники першого, традиційного напряму вважають 
добровільні організації „доповненням” до ринкових структур та державного 
сектора в сенсі досягнення найвищої суспільної ефективності економіки та 
забезпечення загального добробуту. Разом з тим, існує й інший, більш 
прагматичний напрям аналізу діяльності організацій громадянського 
суспільства. Зокрема, Г. Хансманн [1, р. 33] пояснює їх існування та 
активність прагненням отримати доступ до державних ресурсів, 
користуватися субсидіями, податковими пільгами, різного роду знижками 
тощо. Термін „соціальне підприємництво” власне вказує на корисливий 
характер діяльності, що позиціонується як неприбуткова, доброчинна. 
Громадські організації завдяки своїй специфічній формі отримують переваги 
перед державними та комерційними організаціями та виявляються одним із 
полюсів розподілу власності та контролю. Відтак за умов слабкості 
державних інститутів та несформованості механізмів економічної демократії, 
розвиток „третього сектора” може набути спрямування, що суперечить 
суспільним інтересам. Йдеться не лише про схеми використання коштів 
державного бюджету на задоволення групових і приватних інтересів, а й 
формування системи, що забезпечує владу над державою як організацією. 
Прикладом може бути трансформація відносин влади у радянському 
суспільстві, де відбулося підпорядкування державних інститутів політичній 
організації. 

На відміну від проблеми ролі держави та напрямів її діяльності щодо 
створення суспільних благ, яка дістала ґрунтовну розробку в економічній 
літературі, питання контролю над державою, використанням її ресурсного 
потенціалу та можливостей громадянського суспільства в цій сфері 
залишаються менш розробленими. Окремі аспекти цієї проблематики 
досліджено в межах згадуваної вище теорії суспільного вибору, теорії 
колективних дій та теорії корупції. Зокрема представниками теорії 
колективних дій сформульовано принципове положення про суперечність 
між бажанням отримати суспільні блага та готовністю брати на себе видатки, 
пов’язані з їх безпосереднім створенням або забезпеченням контролю над 
органами, що виробляють такі блага. Як слушно зауважив Л. Якобсон, 
„заінтересованість у суспільних благах сумісна з ухилянням від участі у 
колективних діях, направлених на отримання цих благ” [2, с. 51]. Недостатня 
мотивація громадян до участі в політичному житті, активному виявленні 
громадянської позиції створює грунт для зловживань з боку тих, хто бере на 
себе відповідні функції. Таким чином, слабкість організацій громадянського 
суспільства та інертність громадян порушують систему противаг, яка 
покликана забезпечувати ефективність державного управління та 
економічний розвиток. Аналогічно, неготовність брати на себе видатки, 
пов’язані з пошуком інформації та контролем щодо негативних екстерналій 
діяльності бізнесу, породжує соціальну безвідповідальність 
підприємницького сектора.  

Проблема суспільної ефективності використання державних фінансів є 
традиційною для економічної науки, проте, в умовах трансформаційної 
економіки вона набуває нового змісту. Йдеться насамперед про можливості 
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системних перетворень і ступінь реалізації цих можливостей, що 
визначаються рівнем трансформаційного потенціалу та якістю інститутів 
громадянського суспільства. Таким чином, державні фінанси можна 

розглядати як ресурсну базу, а громадянське суспільство − головний 
соціальний чинник трансформації. Якщо одна зі складових є недостатньою 

для подолання інерції попередньої системи − реформування не відбудеться. 
Особлива місія „третього сектора” полягає у забезпеченні якісних змін у 
відносинах між державою та бізнесом. Проблема полягає насамперед у 
тому, що державний апарат, як правило, володіє дуже низькою здатністю до 
кардинальних реформ, оскільки вони становлять для нього загрозу. 
Особливо потужний супротив інституційним змінам чинить консервативна 
еліта, інтереси якої пов’язані зі збереженням наявних інституцій. Для 
антисистемної мобілізації суспільства особливе значення мають не лише 
глибина народного ентузіазму щодо реформ, а й рівень спадкоємності 
політикуму та ступінь розвитку громадянського суспільства.  

За умов слабкого розвитку громадянських інституцій саме державні 
фінанси та умови доступу до їх перерозподілу виступають головним 
чинником та інструментом гальмівних процесів у розвитку ринкових реформ і 
демократизації економіки. На жаль, Україна належить до групи країн, що 
характеризуються високим рівнем спадкоємності політичної та 
адміністративної еліт, низькою якістю інститутів та слабким розвитком 
громадянського суспільства [3, с. 227]. Цим пояснюється не лише 
відставання в інституційних змінах, а й зменшення потенціалу економічного 
розвитку, втрата конкурентних позицій на світовому ринку. 

Створення інституційних каналів для реалізації групових інтересів 
утруднює процеси макроекономічної стабілізації та відкриває можливості для 
отримання ренти, коли політична та адміністративна еліти можуть 
використовувати важелі державного управління всупереч пріоритетам 
економічного та соціального розвитку.  
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CITIZEN’S TRUST IN E-GOVERNANCE AS A KEY FACTOR OF 
PUBLIC MANAGEMENT MODERNIZATION  

 
ДОВІРА ГРОМАДЯН ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК 

КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Over the last decades of years with the prompt development and 

dissemination of the information communication technologies the application of E-
Governance has become an important field of research. The purpose of this 
paper is to analyze the factors influencing the adoption of the E-Governance, and 
to emphasize the role of citizen’s trust in Electronic Governance for public 
management modernization.  

Keywords: information communication technologies, E- Governance, 
citizen’s trust, adoption, public management modernization.  

 
Дослідження питання електронного врядування останнім часом 

набуває все більшої актуальності в результаті стрімкого поширення та 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Мета цієї статті: 
проаналізувати фактори, що впливають на впровадження системи 
електронного врядування, та підкреслити важливість  фактору довіри 
громадян до електронного врядування для модернізації системи 
державного управління. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, електронне 
врядування, довіра громадян, впровадження, модернізація державного 
управління. 

 
В последнее время растущий интерес к вопросу электронного 

правительства вызван развитием и распространинием информационно-
коммуникационных технологий. Цель данной статьи: проанализировать 
факторы, влияющие на внедрение системы електронного правительства, и 
привлечь внимание к такому фактору как «доверие граждан к электронному 
правительству» при осуществлении модернизации системы 
государственного управления. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
электронное правительство, доверие граждан, внедрение, модернизация 
системы государственного управления. 

 Information communication technologies occupy determinant place 
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in the age of Information Society. In current global environment they transformed 
the way of communication between the government, citizens, and business. 
Public management modernization and reforms are closely related with the 
phenomenon of Electronic Governance (Nygren, 2009, p. 55; Centeno, van Bavel 
and Burgelman, 2005, p. 59). E-Governance has become a crucial issue of public 
sector reform as a tool to increase efficiency, strengthen competitiveness, and 
enhance modernization (Centeno, van Bavel and Burgelman, 2005, p. 59). 
Besides, public management modernization presumes transformations of 
structures, processes, the regulatory framework, human resources, and the 
culture of public administration (ibid, p.60). 

There are different meanings of the “E-Governance” notion. Finger and 
Pecoud (2003, p. 6-8), based on current investigations, distinguish three main 
conceptualizations of E-Governance. The first one considers Electronic 
Governance in the frame of new public management as customer satisfaction and 
improving service delivery (Finger and Pecoud, 2003, p.7).  The second 
conceptualization provides the point of view accordingly which E-Governance is a 
decisional process; “…the process by which institutions, organizations, 
companies and societies ‘guide’ themselves” (ibid, p.7). The last 
conceptualization describes the Electronic Governance “…as a set of tools in the 
hands of government, or rather in the hands of administration” (ibid, p.7). In 
current paper Electronic Governance is viewed in the second meaning. 

The issue of citizen’s trust in E-Governance has been extensively studied in 
recent years. Mullen and Horner (2004) investigate the rules and models for 
ethical behavior in electronic environment. Of particular interest is the query of the 
correlation between the diffusion and adoption of the Electronic Governance and 
the citizen’s trust (Mahadeo, 2009, p.395). Aichholzer, constructing in his paper 
the scenarios of E-Government in 2010, took into account the issue of “trust” 
(2004, p.8). The interconnection between e-Government adoption and uncertainty 
avoidance (the last notion is closely related with trust) is described by Bouaziz 
(2008, p.15). Alsaghier et al. (2009) establish and describe the conceptual model 
of citizen’s trust in E-Government. Attitudes and perceived risks, which make 
substantial impact for citizen’s trust, are distinguished among factors affecting the 
implementation of information communication technologies and E-Government 
(Kumar et al. 2007; Gichoya 2005). 

The purpose of current paper is to emphasize the role of citizen’s trust in 
Electronic Governance for public management modernization. In other words, the 
aim of this study is to establish the importance of citizen’s trust in E-Governance 
for public administration reforms. 

Accordingly Alsaghier et al. (2009), trust “…is an individual’s (trustor, here is 
citizen) belief or expectation that another party (trustee, here E-Government) will 
perform a particular action important to trustor in the absence of trustor’s control 
over trustee’s performance” (p.298). Trust in E-Governance is formed by such 
factors as disposition to trust (which is particularly defined by culture’s dimensions 
(Bouaziz 2008)), familiarity, institution-based trust, perceived website quality, 
perceived usefulness, and perceived ease of use (Mahadeo 2009; Kumar et al. 
2007, Alsaghier et al. 2009). Thereafterat, the intention to engage in e-
Governance is directly defined by perceived risk and trust in E-Governance 
(Alsaghier et al. 2009, p.297). 
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To my mind, the citizen’s trust is the crucial issue which defines the 
acceptance of information communication technologies; therefore it defines the 
acceptance of electronic governance. In the process of draft law elaboration 
frequently only economic, political, social, and technological factors are taken into 
consideration. Psychological (behavioral) factors are often omitted that can 
provoke serious difficulties. As for me, the low level of citizen’s trust is one of 
most significant inhibitory factors for acceptance and diffusion of the E-
Government services. Because even in the presence of necessary infrastructure 
and experienced specialists the system of Electronic Governance will not work 
without citizen’s feedback which is strongly depends on citizen’s trust.  That is 
why it is advisable for government on the stage of strategy planning to take into 
account citizen’s trust in Electronic Governance. First, it is important to define the 
level of citizen’s trust in electronic governance before the realization of the 
electronic-governance project. Then, in case of low level of citizen’s trust, to 
introduce special programs for increase the level of this trust; otherwise all the 
governmental endeavors to implement E-Governance system will be in vain.  

As a conclusion, trust plays a vital role in electronic environment, especially 
for those countries where the system of Electronic Governance is on the primary 
stage of development. There the conditions for E-Governance adoption and 
conditions for citizen’s trust in E-Governance encouragement are seemed to be 
created simultaneously, this way it will be the prevention of possible difficulties. 
The implementation of the Electronic Governance will provoke transformation 
effect (which will lead to democratization) only if there is a citizen’s trust in E-
Governance; in a different way, E-Governance adoption will cause social 
difficulties. 

The further research would be the question of creation citizen’s trust in 
Electronic Governance. 
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О ФОРМИРОВАНИИ СТЕРЕОТИПОВ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ 
 
Настоящее исследование относится к моделированию социального 

поведения живых организмов, включая человека [1] в группах риска. 
Известно, что в 2010 году темпы эпидемии вертикальной трансмиссии ВИЧ 
от матери ребенку не снизятся до требуемого европейского 2% уровня 
риска. В юго-восточных регионах Украины они, вероятно, сохранятся в 
пределах 8%. Поэтому численность носителей ВИЧ среди детей 
продолжает прогрессивно расти. Вероятными причинами ослабления 
мероприятий по противодействию эпидемической угрозе  являются 
недостатки в обеспечении терапевтическими средствами и низкое качество 
формирования стереотипов принятия решений о необходимости 
профилактики ВИЧ в различных стратах общества [2].  

Цель исследования  
Изучить закономерности влияния факторов стратификации общества на 

эффективность формирования стереотипа необходимости профилактики 
ВИЧ в группах риска.  

Постановка задачи  
Необходимо срочно решать задачу о повышении эффективности 

управления эпидемией ВИЧ на фоне дефицита бюджета страны, что 
диктует необходимость отхода от обыденного шаблона: «бюджетные деньги 
можно расходовать только на привычные статьи». Одним из перспективных 
направлений управления людьми в рассматриваемых группах риска 
является учет особенностей их стратификации и разработка рекомендаций 
о том, как снять "шоры с сознания" тех, кто должен принимать решения о 
формировании стереотипа профилактики ВИЧ. К сожалению, перенос 
опыта развитых стран в Восточную Европу осложняется в силу 
национальных традиций [3], размытостью границ страт и сложностью 
интерпретации результатов анализа доступных эпидемиологических 
наблюдений.  

Методы  
Эпидемиологические наблюдения проводились в группах риска 

вертикальной трансмиссии ВИЧ из 4 тысяч пар мать-ребенок. На основе 
результатов анализа и формализации  отношений между  
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изучаемыми стратами в экспериментальных группах стадных животных 
создавалась алгоритмическая модель группового поведения.  

Результаты  
Эпидемия ВИЧ ассоциирована с определенной стратификацией групп 

риска, но отношения между стратами не всегда понятны стороннему 
наблюдателю. В процессе наблюдения за социальным поведением в 
специально сформированных группах  животных нами замечено, что 
иерарические отношения между основными стратами, которые 
устанавливаются в группах самых разных стадных видов, базируются на 
факторе необходимости защиты характерного пространства страт, а 
именно: вожака, слуг, рабов и независимых учителей. Дифференциация 
отношений между такими стратами в стаде наследуются доминантно. Связи 
вожака центрально симметричны на всем пространстве обеспечения его 
благосостояния и удовлетворения полового инстинкта. Отношения между 
другими животными в стаде ограничены симметрией только своей страты в 
занимаемом ею пространстве. Свойства симметрии заметно зависят от 
численности стада. Количество страт в группе зависит от численности 
группы симбатно. В различных группах людей социологами сегодня 
идентифицировано более сотни страт (включая общественные, партийные, 
иммущественные, семейные и др.), но каких-либо критериев о 
количественных  закономерностях их распределения пока не установлено. 
Нами обращено внимание на то, что количество страт в группе не имеет 
пропорциональной зависимоти от численности особей. Моделируя 
социальные отношения между стратами в стаях животных, мы отмечали,  
что:  

1.Разведчики-слуги использует пространство вожака для оценки 
возможностей стаи;  

2.Вожак использует пространство рабов, только после получения от 
опытных учителей сигнала о необходимости обеспечения потребностей 
стаи;  

3.Учителя всегда изучают опыт о рисках пространства рабов;  
4.Слуги никогда не используют пространство рабов.  
Это позволило сделать заключение, что отношения в устойчивом стаде 

не являются строго иерархическими, а скореее напоминают алгоритм 
информацинного автомата, весьма схожего с моделью фон Неймана [ 4].  

Оказалось, что даный алгорим адекватно работает и в 
самоорганизованных группах людей. Даже группы риска ПИН становятся 
устойчивыми к ВИЧ, если в них полностью завершился процесс 
самоорганизации отношений между стратами. На роль учителей обычно 
допускаются волонтеры или даже врачи-консультанты, если их услуги 
принимает группа. Характерно, что страты в группах людей и животных 
формируются исключительно по наследственным механизмам, тогда как 
устойчивость самих групп определяется фактором усвоения навыков 
обучения и зависит от свойств долговременной памяти вида.  

В наблюдениях группового поведения людей замечено, что по мере 
переходе от исследований  в примитивных обществах потребления к 
наблюдению за группами виртуального информационного общества, 
наблюдается характерный признак утраты роли неформально лидера 
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(вожака) в процессе формировании самих страт. Также характерно растет 
креативная роль слуг в укреплении прочности связей между различными 
стратами. А признак утраты креативности в стратах рабов усиливается 
существенно. Другие свойства виртуальных групп риска, связанные с 
признаками перераспределения симметрии в пространствах страт,  требуют 
дальнейшего исследования и анализа.  

Изучение стратификации в группах риска вертикальной трансмиссии 
ВИЧ, которые можно отнести к обществу знаний, характеризуется 
стиранием границ между действиями страт учителей (носителей традиций 
группы) и неформальних лидеров. В процессах подготовки ответственных 
решений, принятия и их исполнения все меньшая роль  в таких группах 
отводится силе денег. Но, наряду с возрастанием ценности моральных 
факторов, регуляторная роль денег в связях между стратами не 
отбрасывается. Следовательно, объективные процессы глобализации, 
обеспечивающие рост численности групп  общества знаний, вскоре могут 
вызвать необходимость формализации нравственных отношений между 
стратами и потребности в организации их количественного баланса. 
Современная товарно-денежная монополия достаточна для реализации 
социальных отношений между стратами только с простой организацией 
пространственной симметрии. Вероятно, нравственный принцип на первом 
этапе должен обеспечить в качестве противовеса монополии денег 
пожизненное равенство квотирования прав человека на доступ к открытому 
рыночному управлению национальными энергетическими ресурсами в 
пространстве каждой страты согласно Киотскому протоколу и стандарту ISO 
14022.  

Характерно, что грань между энергообеспеченностью человека в 
каждой страте и экологической емкостью простраства отчуждения личности 
постепенно стирается. Это следует из многофакторного анализа 
наращиваемой статистической базы данных о рисках вертикальной 
трансмиссии ВИЧ  и  результатов, полученных при использовании других 
методов их статистической обработки. Однако попытки введения 
эквивалента меры морали требуют глубокой алгоритмизации целого 
направления современной гносеологии. Поэтому первым шагом по 
формированию эффективных стереотипов о необходимости активной 
профилактики ВИЧ в группах риска становится необходимость углубления 
философской категории эквивалента нравственности [5] и количественного 
учета моральных отношений.  

Выводы:  
1.Установлена закономерность, что генетически наследуемые 

поведенческие отношения между стратами периодически повторяются на 
разных уровнях креативной культуры от групп по удоволетворению диких 
инстинктов животных до интересов современного общества потребления.  

2.Стандартизация закономерностей предлагаемого алгоритма 
информационного автомата для управления социальным поведением в 
группах риска может качественно повысить эффективность мероприятий по 
формированию стереотипа профилактики ВИЧ.  

3.Выдвинута инновационная гипотеза о необходимости количественного 
баланса сил денежного эквивалента труда и эквивалента сил нравственной 
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составляющей потребления в поле действия устойчивых стеретипов 
социального поведения человека, что крайне необходимо для обеспечения 
перспектив развития общества знаний.  
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У полікультурному контексті розвитку, в історичному діалозі, в активній 
взаємодії культур та при збереженні своєї національної ідентичності, 
відбувалось формування культурної спадщини м. Львова – спадщини 
ЮНЕСКО. Цей мультикультурний ландшафт і сьогодні залишається взірцем 
діалогу різних культур, передовсім, європейських. 

Простір міста та його архітектура є «нашаруванням» різних видів 
ідентичності. Самоідентифікація соціуму, зокрема, мешканців міста, із своїм 
топосом, як влучно зауважує доктор філософських наук К.С.Пігров : 
«здійснюється через genius loci, який виражає настрій наших рідних міст»[7]. 
Таким чином, міському простору та його архітектурі притаманний так званий 

«дух». Підтвердження важливості його емоційних образів, так званого «духу» 
для економічного, соціального та культурного процвітання знаходимо у 
хартіях та законах про охорону культурної спадщини. Зокрема, у п.16 
Віденського меморандуму «Всесвітня спадщини та сучасна архітектура – 
управління історичним міським ландшафтом», прийнятому 20 травня 2005 
року зазначено, що: необхідно брати «до уваги емоцiйний зв'язок мiж 
населенням та його оточенням, традицiйно сформованими патрiотичними 
почуттями iсторичного мiста..» [2]. У цьому контексті особливої актуальності 
набуває розгляд та пошук ідентичності місця, під якою розуміємо: «набір 
значень, пов»язаних з будь-яким специфічним пейзажем, який певна людина 
чи група людей сприймають в конструкції їх власних індивідуальних чи 
соціальних ідентичностей» [9, с.5]. Розглянемо ідентичність місця на 
прикладі проспекту Свободи у м.Львові в дототалітарний період. На рис.1 
відображено історичні періоди, державні та архітектурні ідентичності 
м.Львова. Покажемо зміну його змісту та образу простору. Бо зі зміною 
орієнтирів історичної ідентичності суспільства і влади відбуваються 
трансформації громадських репрезентативних просторів [8, с.201]. 

Проспект Свободи сформований в межах реалізації «проекту» «санації 
міста в мурах» та формування і архітектурної забудови нового громадського 

Рис.1. Хронологічна таблиця та матриця ідентичності м.Львова 
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центру м.Львова (суч. територія пр.Свободи – площі А.Міцкевича – 
пр.Т.Шевченка у 1777 - 1890 рр.). Так, архітектором Ж. дю Дефієм та 
директором проектно-будівельного відділу  Каспаріні в 1774-1784 рр. були 
розроблені проекти реконструкції міста в мурах, які лягли в основу «плану 
благоустрою», що виконувався у декілька етапів. [1, с.175 ]. Так, проспект 
Свободи сформували на місці знесених земляних оборонних валів та 
повного взяття у підземний колектор річки Полтви. Його перша назва була - 
Нижні Вали [6, с.55]. Тоді ж відбулось перенесення ідеологічного 
навантаження з колишнього громадського центру - Площі Ринок на новий, на 
власне австрійські символи-місця. Таким чином, втілення «проекту» 
австрійської державної ідентичності відбулося містобудівельними засобами. 
У 1855 р з нагоди перебування. у Львові австрійського принца Кароля-
Людвіга вулицю було названа його іменем. У 1871 р., після поділу її на дві 
частини, цю назву залишили для нижчої (непарної), а другу частину — вищу 
(парну)перейменували в Гетьманську [6, с.55]. 

У так званий «автономічний» історичний період, коли Галичині, а відтак 
м. Львову була надана автономія (1860 р.) [3, с. 22]та керівні посади у місті 
очолили, виключно, поляки, був завершений пішохідний бульвар посередині 
сучасного проспекту Свободи (у 1888 році). Вісь бульвару у північному 
напрямку завершили важливим містобудівельним ансамблем – будинком 
Оперного театру. 

У 1919 р. вулицю Кароля Людвіга названо вулицею Легіонів [6, с.55 ]. 
Польську державну ідентичность у м.Львові втілювали не тільки у формі 
перейменувань вулиць і проспектів, зокрема назви сучасного проспекту 
Свободи, а й у наповненні польськими та релігійними символами його 
простору. У1861 році у кінці алеї, на так званому «львівському променаді» 
(на місці навпроти суч. Національного музею) встановили відреставрований 
пам»ятник полководцю гетьману Станіславу Яблоновському (за 
припущенням Ю.Білюльова його автором є Фісінгер) [4]. Тодіж на початку 
алеї встановили скульптурну групу "Архангел Михаїл вражає сатану", яку 
виготовив ще у 1638 р. львівський ливарник К. Франке (нині вона 
зберігається в музеї "Арсенал")[5].У 1862 р. у центрі площі Мар'яцькій (теп. 
площа Марійська), на місці колишньої криниці встановлено мармурову 
фігуру Діви Марії (різця мюнхенського скульптора Гауттманна), яку 
подарована місту дружина намісника Галичини графиня Северина Бадені.У 
1904 р. на її місці урочисто відкрили пам'ятник польському поету Адаму 
Міцкевичу, а скульптуру Богоматері змістили в бік. Також 20 листопада 1898 
році урочисто відкрили пам»ятник королю Яну ІІІ Собєському (Т.Баронч, 
Ю.Марковський), встановлений на осі центральній алеї [4] (поблизу місця, де 
з 24 листопада височіє пам»ятник Т.Шевченку). 

Необхідно зауважити, що у «радянський» період відбулись наступні 
зміни у громадському просторі м.Львова: демонтували пам»ятник королю 
Яну ІІІ Собєському (у 1950 р. його встановили у м.Гданську), скульптуру Діви 
Марії (яку як символ релігійної та національної ідентичності відновили у 1997 
році). Натомість цей простір наповнили «новими радянськими символами», 
влаштувавши у 1940 р. тимчасовий пам'ятник Сталінській Конституції 
(демонтований у 1941 р.) та у 1952 р. пам’ятник В.Леніну (демонтований у 
1990 р.) [1, с.587]. 
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Отже, актуальним завданням сьогодення є не тільки ідентифікація 
культурних цінностей, їх дослідження й охорона, але й ,насамперед, активне 
використання історико-культурного потенціалу м.Львова, як потужнього 
туристичного ресурсу та для у ефективного просторового розвитку міста.  
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Міжкультурна комунікація як вияв соціальної взаємодії 
У даній статті розглядається міжкультурна комунікація як одна із 

форм соціальної взаємодії. Подано основні відомості про міжкультурну 
комунікації.  Показано її важливе значення у сучасному суспільстві. 

Intercultural Communication as an expression of social interaction 
This article discusses cross-cultural communication as a form of social 

interaction. There are some basics of intercultural communication. Shown its 
importance in modern society. 

Межкультурная коммуникация как проявление социального 
взаимодействия 

В данной статье рассматривается межкультурная коммуникация как 
одна из форм социального взаимодействия. Представлены основные 
сведения о межкультурное коммуникации. Показано ее важное значение в 
современном обществе. 
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Сучасний світ все більше набуває глобалізованого характеру існування. 
Однією із характерних ознак глобалізації є взаємодія як окремих людей так і 
окремих цивілізацій. Особливого статусу набувають зносини між 
цивілізаціями, в основі усіх цих відносин лежить міжкультурна комунікація, 
адже потреба народів у культурному порозумінні, прагнення пізнати 
духовний світ одне одного призводять до інтенсифікації комунікативних 
процесів, що набувають системного характеру. Тільки шляхом знаходження 
консенсусу людство зможе вирішити глобальні проблеми і захиститися від 
самознищення. 

Ця стаття має на меті розкрити зміст міжкультурної комунікації як вияву 
соціальної взаємодії. 

На межі XX і XXI ст. загострилися проблеми мовної комунікації, 
вивчення засобів комунікативного впливу, вони стали найбільш 
актуальними. Змінився «мовний смак епохи»: на зміну «тоталітарній мові» 
прийшла «вільна» мова засобів масової інформації, спілкування на різних 
рівнях; зросла роль мовної особистості [1]. 

На перший план вийшли питання культури як універсального контексту, 
що спричиняє розмаїтість людства, а також - комунікації як найголовнішого й 
одного із самих фундаментальних видів взаємодії між людьми. Визнання 
абсолютної цінності розмаїтості світових культур, відмова від ко-
лонізаторської культурної політики, усвідомлення крихкості існування й 
погрози знищення величезної більшості традиційних культур і мов зумовили 
бурхливий розвиток відповідних галузей знання з опорою на новий в історії 
людства феномен - інтерес народів Землі одне до одного. 

Міжкультурна комунікація - це соціальний феномен, сутність якого 
полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками 
різних культур (національних та етнічних), субкультурами в межах чітко 
визначеного просторово-часового континууму. Це - різновид комунікації, 
успіх або неуспіх якої в значній мірі визначаються культурними 
розходженнями між комунікантами. У центрі міжкультурних взаємодій 
перебуває людина як носій загальнолюдських універсали і культурних 
особливостей. Ця людина діє й взаємодіє з іншими на основі цих універсали 
і особливостей у великій кількості контекстів спілкування [ 1; 2]. 

Датою народження міжкультурної комунікації як академічної дисципліни 
можна вважати 1954 рік, коли вийшла у світло книга Є. Хола і Д. Трагера 
„Culture as Communication” („Культура як комунікація”). У даній роботі автори 
вперше запропонували для широкого вживання термін „міжкультурна 
комунікація”, що відбивала, на їхню думку, особливу галузь людських 
відносин. Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної комунікації були 
більш докладно розвинуті у відомій роботі Е.Хола „The Silent Language” 
(„Німа мова”, 1959 р.) де автор показав тісний зв’язок між культурою і 
комунікацією.  Е. Холл розробив модель культури на зразок айсберга, де 
найбільш важливі частини культури перебувають «під водою», а те, що є 
очевидним, - «над водою». Тим самим, неможливо «побачити» сутність 
самої культуру, щоб зрозуміти й пізнати іншу культуру, недостатньо одних 
спостережень. Повноцінне вивчення може відбутися лише при 
безпосередньому контакті з іншою культурою, що багато в чому означає 
міжособистісну взаємодію. Вважається, що Е. Холл є засновником 
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міжкультурної комунікації як окремої дисципліни. 
У своїй книзі Бацевич подає наступне значення міжкультурної 

комунікації – це спілкування носіїв різних культур, які послуговуються 
різними мовами [3]. Коли  людина опиняється в іншому культурно-мовному 
середовищі, вона відчуває так званий «культурний шок» через недостатнє 
знання національних  цінностей і законів спілкування носіїв інших культур і 
мов. Щоб уникнути усіх непорозумінь потрібно мати вагомі знання тої чи 
іншої культури, потрібно відбувалася взаємодія між культурами. Взаємодія 
культур – це особливий вид безпосередніх відносин і зв’язків, що 
встановлюються між двома або декількома культурами, а також тих впливів, 
взаємних змін, які проявляються в ході цих відносин. Вирішальне значення в 
процесах взаємодії культур набуває зміна станів, якостей, сфер діяльності, 
цінностей тієї чи іншої культури, породження нових форм культурної 
активності, духовних орієнтирів і ознак способу життя людей під впливом 
зовнішніх імпульсів. Процес взаємодії культур, як правило, є довготривалим 
явищем (не менш декількох десятиліть).[4]  

Глобалізація соціального розвитку обумовлена зростаючою інтенсивністю 
зв'язків і відносин — економічних, соціально-політичних, культурних, науково-
технічних, комунікаційних, які немов би "скріплюють" суспільства сучасного 
світу. Ці зв'язки, відносини, контакти і причетності додають планетарній 
цивілізації, що формується, якусь системну якість: збільшується всебічна 
взаємозалежність різних суспільств, країн, регіонів, що все активніше 
впливають одне на одного. Інтенсивність глобальних взаємозв'язків сприяє 
швидкому розповсюдженню на більшій частині планети тих форм політичного, 
соціального і особливо економічного життя, тих типів культури, знань і 
цінностей, які сприймаються як найбільш ефективні, оптимальні або просто 
розумні для задоволення особистих і суспільних потреб [5]. 

Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину світову 
культуру на засадах розвитку засобів комунікації, економічних зв'язків, 
соціальних перетворень тощо відбувається глобалізація культури. В 
міжкультурній комунікації це відбивається через розширення контактів між 
державними інститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та 
культур, запозиченні культурних цінностей та зміні культурного середовища 
внаслідок міграцій [6]. Процес глобалізації веде до виникнення культурних 
форм, нових цінностей, зразків поведінки і діяльності, усереднювання 
світових потреб. Завдяки посиленню взаємозалежності бізнес-процесів 
організацій і глобалізації конкуренції на світових ринках локальні культури 
(національні, ділові, організаційні) вступають між собою в своєрідні 
взаємодії, внаслідок чого розмиваються межі між своїми і чужими куль-
турами. 

Кожна культура, як відомо, є виразом духу, потреб, особливостей тієї 
або іншої нації, тому вона є унікальною. Багатство світової культури 
визначається тим, що вона є скарбом загальнолюдських цінностей, єдністю 
окремих, своєрідних, унікальних і самобутніх культур. Діалог культур, 
співіснування різних загальнолюдських цінностей і збереження всього 
багатства світової культури повинні бути найвищою метою людства. 

Тенденція нівеляції інтересів національних держав і самобутніх культур, 
супроводжуюча глобалізацію, повинна бути врегульована або зведена до 
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мінімуму проведенням певних оптимальних заходів (на рівні міждержавних 
угод). І на противагу відомій концепції «зіткнення цивілізацій» [7] (яка має під 
собою основу) людство повинне і зобов'язане відстоювати ідею збереження 
гуманної загальнолюдської перспективи формування нового глобального 
консенсусу в діалозі цивілізацій. 

Усвідомлення важливості культурно-історичних факторів у процесах 
комунікації, знання і адекватне відтворення норм вербальної та 
невербальної поведінки сприяє успіху міжкультурної комунікації, адже 
процес спілкування передбачає взаєморозуміння і взаємоадаптацію 
співрозмовників. Для того щоб усвідомити себе невідємною частиною 
взаємодії, потрібно змінити підходи до викладання іноземних мов, 
країнознавства, комунікації та переходити від теоретичних знань до практичних 
курсів, руйнувати хибні культурні стереотипи. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ МІЖЕТНІЧНІЙ 
НЕТЕРПИМОСТІ В ПОЛІЕТНІЧНИХ ДЕРЖАВАХ 

 
У статті розглянуто феномен толерантності у полікультурному 

суспільстві, проаналізовано головні фактори, які впливають на міжетнічні 
відносини в Україні та визначено пріоритетні напрямки етнонаціональної 
політики держави з урахуванням конфліктологічних концепцій. 

 
Some Ways of Preventing Interethnic Conflicts in Multiethnic States 
A phenomenon of tolerance in multi-cultural society is discussed in the 

article. The main factors which influence interethnic relation in Ukraine are 
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analyzed. Priority trends of ethnic and national policy of state, taking into account 
the conflictological concepts are defined as well. 

   
     Складні етнічні процеси та конфлікти постійно порушують і, не 

виключно порушуватимуть ще довго, стабільність у світі. Життя та самі 
закони етнічного розвитку, ставлять складні проблеми перед народами й 
політиками.  

    Міжетнічні відносини в поліетнічній державі, якою є Україна, є 
вагомим фактором, що впливає на національну безпеку України, оскільки 
вони виступають, по-перше, необхідним елементом суспільної злагоди 
загалом; по-друге, об'єктивною передумовою територіальної цілісності 
держави; по-третє, складовою зовнішньополітичної діяльності держави. 
Однією з головних особливостей міжетнічних відносин є той факт, що 
Україна належить до числа найбільш поліетнічних країн. Українська держава 
як молода країна вже має значні досягнення в галузі міжетнічної та 
міжконфесійної взаємодії, що закріплені низкою законів, які сприяють захисту 
прав національних меншин, гарантують здобуття освіти рідною мовою, 
вивчення рідної мови і підтримання культурних товариств. 

    Тобто основа для конструктивних та безконфліктних міжнаціональних 
відносин є, але є сукупність чинників, які ускладнюють процес 
міжнаціональної взаємодії в Україні, і сприяють виникненню специфічних 
проблем. Насамперед це проявляється в декларативній формі деяких 
положень українського законодавства щодо прав національних меншин та 
відсутності дієвих механізмів їх реалізації. Нажаль зараз існують 
конфліктогенні фактори, які створюються завдяки позицій з таких питань, як: 
спрямованість національно-культурного розвитку країни; інтерпретації 
найбільш важливих подій в історії України; політико-ідеологічної орієнтації; 
електоральні вподобання.  

Тому етнонаціональну політику можна визначити як цілеспрямовану 
діяльність держави й етносів (або їх представників в особі партій, рухів, 
етноеліт), спрямовану на досягнення стабільності багатонаціонального 
суспільства через урахування, узгодження й розв'язання національних 
інтересів і вимог [1, с. 57].  

Конфліктологічна теорія  трактує міжетнічні відносини як потенційний 
конфлікт, адже в цих відносинах від природи закладено протистояння між 
«ми» та «вони», ворожість до «чужих» та прихильність до «своїх». 
Безконфліктний стан згідно з цією науковою парадигмою, є скоріше 
винятком, ніж правилом.  

 Концепція внутрінаціональної міжетнічної сумісності дає змогу виявити 
причини і характер етноконфлікту як феномена суспільного життя. Згідно з 
нею етноконфлікт є не лише специфічним виявом соціального у 
національному (етнічному), але й охоплює його своєрідність. Етнічний 
конфлікт — втілення соціальної суперечності, акумуляція етнонаціонального 
у соціальному. Міжетнічний конфлікт можна визначити як відображення 
ставлення етнічних груп до здійснюваної у державі етнополітики. Він 
виражає суперечність між різними сторонами однієї і тієї ж суспільної 
потреби у національному розвитку, яка виявляється в опозиційному 
спілкуванні етнічних груп. 
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Міжетнічні колізії у багатьох поліетнічних державах за своїми 
масштабами, тривалістю та інтенсивністю значно переважають класові та 
інші типи соціальних конфліктів. Національні суперечності, розбіжності 
існували й існуватимуть доти, доки зберігатимуться етнічні відмінності. У 
цьому розумінні так зване національне питання не підлягає остаточному 
розв'язанню. Поліетнічне суспільство іманентне менш стабільне, ніж етнічно 
гомогенне, і сутність національного питання зводиться саме до того, яка з 
двох протилежних тенденцій — інтеграції чи дезінтеграції — виявиться 
домінуючою на кожному конкретному історичному етапі розвитку 
суспільства. На співвідношення цих двох тенденцій вирішальною мірою 
впливає якість етнічної гетерогенності (неоднорідності). Порівнюючи під 
таким кутом зору різні поліетнічні держави, неважко переконатися у тому, що 
більш стабільні суспільства поступово склалися у тих країнах, народи яких 
(Бельгія, Швеція) близькі в етнокультурному відношенні. І навпаки, глибокі 
відмінності, що пов'язані з належністю до різних цивілізацій та релігій, 
практично завжди породжують складні проблеми взаємної адаптації, 
ускладнюють процеси соціально-політичної інтеграції та формування 
громадянського суспільства. А належність до різних цивілізацій і означає 
практично різний рівень пасіонарності етносів. 

Стає актуальною в етнополітиці проблема шляхів і способів розв'язання 
конфліктів. Становлення й розвиток багатонаціональної держави не є 
безконфліктними. Серед причин можливих на етнонаціональному грунті 
конфліктів можна назвати:  багатонаціональність держави, де представники 
різних етносів неоднозначне оцінюють перспективу державної розбудови; 
різну оцінку ролі національних традицій, політичних символів, національної 
ідеї, рідної мови та ін. у політичній системі; боротьбу різних етноугрупувань 
за участь їх представників у владних структурах; зовнішній вплив на 
міжетнічні процеси, особливо з боку держав, що використовують діаспору 
для досягнення власних цілей (так, приводом для вторгнення до 
Чехословаччини у гітлерівської Німеччини стала нібито необхідність захисту 
німецької меншини, яка там мешкала).   

Найпоширенішим є конфлікт ідентичності, характерний для суспільства, 
де суб'єкт ототожнює себе не з суспільством (державою), а з певною 
етнічною групою. Такі конфлікти виникають за умов протиставлення рас 
(ПАР), етнічної супротивності (колишній СРСР, США та ін.), реалізації права 
на користування рідною мовою (Україна, Білорусія, країни Балтії та ін.), 
права на етнічну територію (Вірменія—Азербайджан, проблема курдів) та ін. 

Будь-який конфлікт може мати різні наслідки: безвиході, коли кожен 
учасник конфлікту продовжує блокувати дії суперника; примусу, що є 
найтиповішою, найпоширенішою в діях багатьох сучасних держав; мирного 
врегулювання, що забезпечує пошук взаємоприйнятних рішень. У 
розв'язанні конфліктів важлива роль належить «третій стороні», тобто 
незалежним арбітрам, що сприяють демократичному забезпеченню 
національних прав конфліктуючих сторін. 

Етнонаціональні відмінності регіонів, напружені стосунки між окремими 
етнічними групами призводять до суперечок, що відбуваються на основі 
факторів роз'єднання: мова, етнічна належність, регіон проживання, 
віросповідання. Проте такі відносини не завжди обумовлюють конфлікт. Він 
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виникає при усвідомленні групами чи особами протилежностей інтересів, 
потреб та цінностей, і саме тому такими актуальними є дослідження 
міжетнічних відносин, які дозволяють сформувати стратегію безконфліктного 
розвитку суспільства і зробити багатонаціональність перевагою, адже у 
сучасному світі полікультурні, багатоетнічні політичні нації мають певні 
переваги над етнічно більш гомогенними державами, оскільки це сприяє 
посиленню динамізму в міждержавних відносинах, більшій відкритості 
світові, здатності до сприйняття нових тенденцій шляхом установлення 
найрізноманітніших контактів, більш насиченому й багатому в своєму 
розмаїтті духовному життю.  

Слід виділити деякі функції національної етнополітики. Це функція 
забезпечення специфічних потреб різних етнонаціональних груп у сфері 
мови, національної культури, традицій та ін. Є також функція стабілізації 
міжетнічних відносин, що передбачає настанову на згоду й міжетнічний 
консенсус, розв'язання міжетнічних колізій та конфліктів на базі взаємного 
врахування інтересів та виключення конфронтації з арсеналу взаємодії 
народів, свідомий вибір конфліктуючими сторонами діалогу як 
загальноприйнятної форми вирішення суперечливих питань. Важливою є 
функція формування культури міжнаціонального спілкування, що охоплює 
нормативні вимоги, піднесені до рангу закону, які регулюють стосунки 
представників різних національностей, а також норми відносин між 
етносами, створені у процесі спілкування, де відбито загальнолюдські ідеали 
дружби, поваги до інших народів. Сприяючи реалізації національних 
інтересів, етнополітика забезпечує моделювання і прогнозування 
етнополітичних ситуацій, що можуть виникнути як у стосунках між етносами, 
так і у відносинах етносів з державою. Інноваційність повинна базуватися на 
вивченні тенденцій національного розвитку, мотивації й спрямування 
діяльності основних суб'єктів етнополітики, на врахуванні ступеня 
загостреності конфліктних ситуацій, особливостей етнопсихології населення, 
традицій тощо. [2, с 284].  

Для протистояння поліетнічній нетерпимості необхідні наступні умови:  
- законодавча база, де уряд кожної країни повинен протистояти 

дискримінації національних меншин і створювати необхідні умови для 
розвитку добросусідства між країнами. 

 - освітній рівень, де більший акцент повинен бути зроблений на 
використання принципу толерантності в особистих, національних та 
релігійних інтересах. Етнополітичні знання покликані допомогти людям: 
звільнитися від догм і стереотипів расистського, шовіністично-
націоналістичного, фашистського або ксенофобського сприймання людей 
іншої національності; виховувати національне взаєморозуміння, 
толерантність до думок і поглядів представників різних етносів; формувати 
вміння й готовність іти на контакти з людьми інших національностей, повніше 
використовувати можливості міжнаціонального спілкування для розвитку 
особистості; озброїтися знаннями та вмінням аналізу причин виникнення й 
загострення етнополітичних конфліктів, указати можливі шляхи їх подолання 
або запобігання. 

- доступ до інформації. Нетерпимість є найбільшою небезпекою, коли 
вона використовується для задоволення політичних або територіальних 
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амбіцій окремих осіб або груп людей. Розпалювачі ненависті зазвичай 
починають з того, що визначають рівень толерантності в суспільстві. Потім 
розробляються помилкові аргументи, недостовірна статистика,  проводиться 
маніпуляція громадською думкою шляхом дезінформації. Найбільш 
ефективний спосіб обмеження впливу національної та релігійної ненависті 
полягає у виробленні такої політики, яка б сприяла становленню і розвитку 
свободи преси і плюралізму думок, щоб громадськість самостійно могла 
відокремлювати домисли від фактів. 

   Узагальнюючи, варто наголосити на національному примиренні.  
Національне примирення — комплексний соціально-політичний процес, що 
має на меті припинення внутрішньонаціонального, внутрідержавного або 
регіонального протистояння, досягнення згоди між конфліктуючими 
сторонами, установлення миру і національної згоди.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В 
СУЧАСНИХ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИНАХ. 

Автор аналізує проблему класифікації політичної толерантності в 
контексті крос-культурних відносин, досліджує різні підходи до розуміння 
типів і моделей терпимості, їх суттєві ознаки та  значення для 
суспільства. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Автор анализирует проблему классификации политической 
толерантности в контексте кросс-культурных отношений, исследует 
разные подходы к пониманию типов и моделей терпимости, их 
существенные признаки и  значение для общества. 

FEATURES OF POLITICAL TOLERANCE’S DISPLAY IN MODERN RACE-
CULTURAL RELATIONS 

An author analyses the problem of classification of the political tolerance in 
the context of race-cultural relations, probes the different approaches to 
understanding of types and models of the tolerance, their substantial signs and 
values for society. 

 
В сучасному суспільстві простежується тенденція до збільшення 

кількості крос-культурних контактів. В той же час політична стабільність 
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держави залежить від громадянської ідентичності людей різних культур. 
Однією із найважливіших проблем сучасності є проблема толерантності, 
особливо у взаємозв’язку із процесами глобалізації і бажанням народів 
зберегти свою національну ідентичність. Тому розвиток терпимості 
неможливий без врахування міжкультурних факторів. 

Політична толерантність розцінюється як одне з номінальних значень 
демократичного суспільства. З тих пір, як згода була досягнена лише у 
вузькому діапазоні проблем, громадяни демократичних суспільств повинні 
постійно жити поруч з людьми, які сповідують різні політичні погляди. 
Неважливо, чи відбуваються суперечки щодо свободи особи або пошуку 
прагматичного рішення дилем плюралізму, - толерантність є наріжним 
каменем  в мирному співіснуванні суспільств. Актуальність даної теми 
зумовлена зростанням крос-культурних контактів в політичному житті 
суспільства, що викликано трансформаційними та кризовими явищами, а 
відповідно і появою різноманітних проявів толерантності. Адже під впливом 
кожної окремо взятої культури, а також кожної історичної епохи, терпимість 
зазнає певних змін, модифікацій. 

Теоретичні аспекти типології толерантності були тією чи іншою мірою 
представлені в концепціях  Ю. Аверьяновова [6], С. Баратова [1], 
И.Воронцової [2], В. Лекторського [3],  М. Мчедлова [4], Л. Скворцова [7],              
М. Уолцера [8], та інших дослідників. Проте проблема класифікації 
толерантності в Україні не дістала належного політичного осмислення і не 
стала предметом окремих наукових праць.  

В політичному напрямку ціннісно-нормативної системи суспільства існує 
два розуміння толерантності: щодо здійснення державної влади та стосовно 
політичної культури. Сучасне демократичне суспільство забезпечує 
дотримання прав і свобод людини, заохочує полікультурність, стоїть на боці 
конкуренції. В сфері толерантності держава дотримується нейтралітету, але 
лише до певного моменту.  Поняття толерантності має неоднозначний 
зміст, адже вона має приховану можливість допущення релятивізму в теорії 
та волюнтаризму на практиці. Тому постає питання про межі толерантності.  

Свобода політичної акції неодноразово використовувалась для того, 
щоб підірвати демократичний лад. Демагогія і акції політичних організацій 
часто пригнічують гідність громадян і загрожують стабільності політичного 
режиму. Коли плюралістичний баланс суспільства порушує криза, держава 
має терміново втрутитись, відновити порядок, навіть примусово.  

За сучасних процесів глобалізації деякі демократичні норми, такі як 
права та свободи людини, виходять за рамки національного суверенітету. Їх 
захист – вже міжнародна справа, а її незмінною складовою є інтолерантне 
відношення до тих, хто ці правила, норми та цінності порушує.   

Толерантна демократична держава неможлива без толерантних 
громадян. Для держави толерантність ідентифікується як принцип 
керівництва та засіб управління, для народу – як громадянська чеснота, 
одна з важливих складових політичної культури. Під чеснотою розуміється 
здатність і готовність особистості здійснювати добро, а в даному випадку – 
це усвідомлення і добровільне дотримання терпимості як громадянського 
обов’язку. На рівні окремої особистості толерантність полягає у прояві 
готовності прислухатися до точки зору політичних супротивників та в 
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прагненні переконати їх [6, с.375]. 
В сучасній літературі існує багато класифікацій толерантності. 

Наприклад, в Політологічному енциклопедичному словнику виділяється три 
типи толерантності: 

1) деклараційний – розуміння і терпиме ставлення до «інших» 
простежується виключно в письмовій або усній формах (заяви, декларації, 
промови), але повністю відсутнє в реальних діях суб’єкта; 

2) реляційний – толерантність проявляється не в словах, а лише у 
ставленні людей один до одного; 

3) акційний – терпимість, незважаючи на негативне ставлення до 
опонентів та критика їх в засобах масової інформації [5, с.661-662]. 

Дослідження характеру та змісту відносин дозволяє виділити наступні 
типи толерантності: активна (відкритість і готовність до крос-культурних 
контактів і взаємовідносин усіма суб’єктами політичного процесу), пасивна 
(позитивне ставлення до «інших», хоча міжкультурні контакти нерегулярні 
або взагалі відсутні, перевага надається стосункам із представниками своєї 
групи), вибіркова (толерантне ставлення не до всіх, а лише до певної 
категорії політичних суб’єктів  за певною ознакою), вимушена (терпимі 
взаємовідносини складаються під тиском певних обставин і носять виключно 
діловий характер), інтолерантність  (категоричне неприйняття людей з іншою 
політичною позицією) [1].  

Майкл Уолцер, беручи за критерій позицію суб’єкта, розрізняє п’ять типів 
толерантності: «покірливе прийняття відмінностей заради дотримання 
миру»; «пасивне, розслаблена, м’яка байдужість до несхожості»; 
«принципове визнання того факту, що «інші» також мають права, навіть 
якщо вони інколи використовують ці права безпосередньо»; «відкритість до 
інших: зацікавленість, можливо, навіть повага, прагнення слухати і 
навчатися нового»; «щире сприйняття несхожості» [8, с.23-24]. 

Л. В. Скворцов також розглядає типи толерантності, спираючись на 
історичний критерій, але відмінність їхніх поглядів полягає в тому, що 
М.Уолцер за основу взяв політичну організацію суспільства, а Л.В. Скворцов 
– домінування певного типу свідомості. Таким чином, для міфології 
притаманна «прихована» толерантність, тому що при поширенні політеїзму 
спостерігається терпимість, але вона концептуально ще не оформлена. Для 
релігійного типу свідомості відноситься «парадоксальний» тип терпимості, 
оскільки за умови повного монотеїзму існування толерантності неможливе, 
але це стало підґрунтям для її легітимізації. Проголошення єдиної віри 
«стало передумовою подолання соціального хаосу, створення соціально-
психологічного клімату для сприйняття загального закону, який пов’язує як 
представників низів, так і тирана» [7]. Але постійна боротьба з 
«інакомисленням» непомітно переросла у конфлікт між різними релігійними 
доктринами, що й стало підґрунтям для концептуалізації толерантності.  

Для секулярного суспільства явище терпимості носить «культурний» 
характер через «абсолютизацію соціальної ролі конкретного історичного 
суб’єкту, якому приписують риси досконалості, історичної переваги та 
універсальності» [7]. В такому суспільстві толерантність проголошується як 
моральний принцип, в основі якого – повага до інших, розуміння 
протилежностей в поглядах, прийняття етнічних та національних 
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особливостей.  
Проблематикою толерантності також займався В.А. Лекторський, який в 

своїх дослідженнях виділяє чотири моделі терпимості: 
1). Толерантність як байдужість. Вона пов’язана з класичною 

ліберальною традицією, де на фоні суспільних проблем різноманітність 
поглядів та дій (таких як релігійні та метафізичні погляди, цінності певної 
культури) має другорядне значення. Дана модель терпимості існує, поки 
відмінності між групами не заважають нормальному співіснуванні у 
суспільстві.   

2). Толерантність як неможливість взаєморозуміння виступає як «повага 
до іншого, якого я разом з тим не можу розуміти і з яким я не можу 
взаємодіяти» [3, с.26]. 

3). Толерантність як поблажливість до слабкості інших, що поєднується 
з певною мірою презирства і надією на те, що колись власні аргументи 
стануть авторитетними для всіх, парадигмою для опонентів. 

4). Толерантність як розширення власного досвіду і критичний діалог 
виступає як «повага до чужої позиції (в певних випадках навіть зміна 
індивідуальної та культурної ідентичності)» [3, с.31]. В результаті взаємної 
критики і боротьби кожна група отримує певний позитивний досвід. Саме 
четверту модель толерантності В.А. Лекторський визнав найбільш корисною 
для суспільства. 

Залежно від суб’єкта здійснення толерантності М.П. Мчедлов розрізняє 
такі форми терпимості: «особистісна, суспільна (відображення в моралі, 
поведінці, суспільній психології та свідомості) та державна (відображення в 
законодавстві, політичній практиці)» [4, с.9].  

Таку точку зору також поділяє І.Ю. Воронцова, яка називає особистісну 
терпимість «як вкорінену особистісну якість, соціальний тип «толерантної 
особистості», тобто як позицію індивіда у відношенні до певного роду явищ, 
позицію, що мотивується його ціннісними орієнтаціями і пов’язана з 
вихованням і культурним рівнем» [2]. Взаємозалежність даних форм 
толерантності проявляється в тому, що сформованість особистісної та 
групової терпимості залежить від рівня розвитку і функціонування інститутів 
громадянського суспільства, свободи засобів масової інформації, правової 
та політичної культури населення, тобто саме від державної терпимості.  

Таким чином, ми дослідили, що толерантність не є універсальним 
явищем для всіх суспільств. Зміст і межі терпимості відрізняються не лише в 
історичному аспекті, але й в залежності від культурних традицій, стабільності 
суспільства і багатьох інших факторів. Адже в одній політичній ситуації 
індивід здатний проявити високий ступінь терпимості, а в іншій – мати зовсім 
іншу мотивацію до дій. А крос-культурні відносини сприяють виробленню 
толерантного спілкування з представниками інших культур, а також 
співробітництва та взаєморозуміння.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА УНІФІКАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТОРУ ЕТНОСІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНСТИТУТ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ  

 
Досліджено вплив глобалізації на соціокультурний простір етносів. 

Виявлено невтішні тенденції уніфікації та стирання етнокультурних 
відмінностей. Розглянуто їх вплив на інститут сім’ї та шлюбу. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННАЯ УНИФИКАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЭТНОСОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУТ СЕМЬИ 

И БРАКА 
Исследовано влияние глобализации на социокультурное 

пространство этносов. Обнаружены неутешительные тенденции 
унификации и стирания этнокультурных отличий. Рассмотрено их 

влияние на институт семьи и брака. 
 

THE GLOBAL UNIFICATION OF ETHNOSES’ SOCIOCULTURAL 
SPACE AND ITS INFLUENCE ON THE INSTITUTE OF FAMILY AND 

MARRIAGE 
Was investigated the influence of globalization on ethnoses’ sociocultural 

space. Unfavorable tendencies of unification and erasing of ethnocultural 
differences were found out. Was considered their influence on the institute of 

family and marriage. 
 
Визначальною складовою розвитку сучасного суспільства є розгортання 

процесів глобалізації. В цих умовах особливого значення набуває крос-
культурна взаємодія етносів, взаємопроникнення та діалог культур в процесі 
становлення єдиного соціокультурного простору.  
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Питаннями соціокультурних трансформацій в умовах глобалізації 
займаються такі дослідники як: П. П. Толочко, Д. В. Іванов,                                
М. О. Мнацаканян, Є. В. Ліствіна, О. М. Рубанець, Т. Рудницька,                        
А. В. Костіна, О. В. Зернецька, А. А. Атік, Р. Пеллс, В. Ж. Келле, Б. Шварц,   
С. Хангтінгтон, М. Кастельс, В. М. Шейк та багато інших. 

В наукових колах все активніше наголошується, що останнім часом в 
процесі утворення загальносвітового соціокультурного простору 
окреслюється тенденція так званого приглушення та нівелювання унікальних 
етноментальних особливостей. «В останні два десятиліття ті глибинні, 
ментальні основи, схеми та пріоритети, які виховують людину на певній 
національній соціокультурній основі, активно піддавалися та піддаються 
розмиванню, якщо так можна сказати, на клітинному рівні» [2; 141]. 

В гонитві за матеріальним добробутом суспільство сліпо наслідує 
західні стандарти, незважаючи на власні етноментальні особливості, 
стандартизуючи життя людей, їхні духовні цінності, пріоритети та потреби, 
зокрема, і в сімейно-шлюбній сфері. Це породжує утвердження 
споживацького способу життя, зорієнтованого на модний одяг, стильне 
житло, матеріальний достаток тощо, за рахунок ігнорування духовної сфери 
та духовного самовдосконалення. Традиції, стереотипи, норми етносу 
відпадають оскільки стають нерентабельними в процесі матеріального 
збагачення.  

Процес стандартизації та уніфікації зумовлений тим, що Захід зробив всі 
інші країни інформаційно залежними, оскільки він має монопольний контроль 
над інформацією, її виробництвом та розповсюдженням. 

Сильним рушієм монополізації інформаційного простору Сполученими 
Штатами на сьогодні є всесвітня мережа Інтернет, адже панування Америки 
в ній беззаперечне та тотальне. «Форум з інформаційного суспільства – 
консультативний орган при Європейській Комісії – дійшов до висновку, що 
Інтернет, в якому панують Сполучені Штати, може привести до утворення 
«монокультурного світу»» [3; 102]. 

Провідну роль в процесі уніфікації та виробленні загальних спрощених 
стандартів відіграє масова культура, яка сьогодні виступає одним з 
найбільших інформаційних продуктів, що виробляються західними 
монополістами. Широкомасштабність, легкість, доступність масової культури 
призводить до того, що вона стає єдиним провідником в величезному потоці 
інформації. А за рахунок своєї масовості та швидкого, дешевого 
виробництва вона проникає в усі сфери людського життя. 

Однією з основних проблем, спровокованих глобалізаційною 
уніфікацією соціокультурного простору етносів, є послаблення міжпоколінних 
зв’язків, які раніше виступали основними каналами передачі та збереження 
досвіду свого етносу, народу. Це була запорука збереження етнокультурних 
традицій, системи етнічних стереотипів, цінностей, і саме від міцності 
міжпоколінних зв’язків залежить доля етнічної культури зокрема та цілісність 
етносу, стабільність суспільства загалом.  

Як бачимо, сьогодні ці тенденції призводять до трансформацій і в 
найдавнішому та найважливішому соціальному інституті – сім’ї та шлюбу. 
Саме глобалізаційна уніфікація соціокультурної сфери призводить до 
глибинних та докорінних змін в сімейно-шлюбних відносинах та поведінці, 
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зводячи їх до спрощених прозахідних моделей сімейно-шлюбної взаємодії. 
Виникають нові альтернативні моделі сімейно-шлюбного життя: dual 

(double) income – no kids – бездітні за власним бажанням подружжя; living 
apart together - пари які не мають спільного господарства, оскільки вони 
живуть окремо, але відносини і емоційні, і статеві у них постійні; співжиття – 
офіційно не зареєстровані стосунки між партнерами, які живуть разом та 
мають спільне господарство; так звана серійна моногамія, коли людина живе 
з одним партнером/партнеркою, але ці стосунки тривають не все життя, а 
лише більш-менш тривалий відрізок часу [1]. Також, зростає кількість 
«single» - дорослих людей, найчастіше економічно незалежних, які не 
бажають і не зв’язують своє життя з іншою особою на тривалий час; 
змінюються мотивації взяття шлюбу, ціннісні орієнтації в шлюбному виборі, 
змінюється роль жінки та чоловіка в родині, змінюється роль тих чи інших 
фамілістичних функцій, зменшується значення сімейних традицій та досвіду 
попередніх поколінь (батьків, бабусь та дідусів) тощо. 

Варто зазначити, що глобалізаційне трансформування етноментальних 
засад традиційних сімейно-шлюбних відносин відбувається в основному під 
впливом двох основних процесів світового масштабу – фемінізації та 
емансипації жінок, та сексуальної революції. Як наслідок, це призводить до 
вироблення єдиних гендерно-рольових стандартів, в основному 
продукованих західними країнами, де ці процеси беруть свій початок. 
Поширення уніфікованих норм та поведінкових моделей відбувається за 
допомогою основних агентів глобалізації: ЗМІ, транснаціональних компаній, 
масових товарів, мережі Інтернет. Але основна проблема криється в 
зіткненні традиційних сімейно-шлюбних стереотипів, сформованих в лоні 
певної етнічної культури, та нових загальних стандартів, що призводить до 
викривлення етноментальних засад сімейно-шлюбних відносин та 
продукування нових здеформованих сімейно-шлюбних утворень та моделей 
поведінки. 

Саме тому для збереження власної культурної унікальності етноси 
мають сконцентруватися на відродженні власних етнокультурних традицій, 
зразків та систем, щоб відновити так звану «природну цензуру», тобто той 
фільтр, що відкидатиме непотрібні стандартизуючі впливи глобальної 
соціокультурної уніфікації та навпаки - залучатиме прогресивні, соціально 
значимі культурні досягнення інших етносів. Адже ефективна трансформація 
культури (етнічної, національної) можлива лише за умов врахування 
особливостей характеру народу, етнічного менталітету. 
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Анотація 
В роботі запропоновано характеристику інтелігенції як головного 

агента формування нових підходів у створенні інформаційного 
суспільства. Проаналізовано специфіку розвитку інтелігенції як особливої 
соціальної корпорації та зроблено висновок, що інтелігенція є основною 
рушійною силою демократичного реформування суспільства. 

 
Аннотация 
В работе дана характеристика интеллигенции как главного агента 

формирования новых подходов в создании информационного общества. 
Проанализировано специфика развития интеллигенции как особой 
социальной корпорации и сделано вывод, что интеллигенция является 
основной движущей силой демократического реформирования общества. 

 
Annotation  
Description of intelligentsia is In-process offered as a main agent of forming 

of new approaches in creation of informative society. The specific of development 
of intelligentsia is analysed as the special social corporation and a conclusion is 
done, that intelligentsia is basic motive force of democratic reformation of society. 

 
Поняття «інтелігенція» як наукову категорію починаючи з кінця ХVІІІ – 

початку XX сторіччя в обіг ввели представники німецької філософської 
школи. Згодом воно почало широко використовуватися у наукових школах 
багатьох країн, включаючи суспільну думку в Україні. 

В філософській традиції феномен інтелігенції осмислювався в роботах 
А. І. Герцена, М. О.Бердяєва, Т. Б. Струве, І. А. Ільїна, М. І. Туган-
Барановського, та ін. 
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В сучасній українській філософії досліджували цю проблему такі 
науковці як В. П. Андрущенко, І. Белебеха, О. Забужко, А. Кавалерова, тощо. 

Метою роботи є виявлення особливостей становлення та розвитку 
інтелігенції в умовах трансформації суспільства. 

Довгий час у нас, як і ряді інших країн, де стосовно соціального устрою і 
функціонування владних структур домінувала ідея, чи теорія класів і 
класової боротьби, інтелігенції відводилась роль «прошарку». До цієї 
категорії були віднесені ті, хто переважно був зайнятий розумовою працею. 
Більш того, з позицій обґрунтування класового характеру інтелігенції і участі 
її у владних структурах робився висновок про те, що інтелігенція має свої 
відмінні соціальні та професійні інтереси, а тому апріорі вороже протистоїть 
представникам державних інтересів. 

Сучасний етап розвитку суспільства супроводжується входженням 
людства до нового типу цивілізації. Він висуває нові, не існуючі раніше, 
вимоги перед усіма соціальними інститутами. На наш погляд, саме з цих 
позицій слід визначати зміст і роль інтелігенції у сучасних модернізаційних 
процесах в Україні. 

Дослідженню категорії «інтелігенція» присвячена значна література, в 
якій серед широкого спектру, або розмаїття думок, можливо виокремити 
декілька ознак, які переважають і визнаються необхідними для розкриття її 
змісту. У більшості випадків до таких відносять наявність освіти (у сучасних 
умовах – вищої), зайняття розумовою працею, здатність виступати носієм і 
оберегом гуманістичної культури, значну обтяженість загальними інтересами 
і мораллю як шляхом до особистого щастя. Перелічені ознаки дають 
підстави характеризувати інтелігенцію як інтелектуальний чинник сучасного 
суспільства. Дослідники, особливо соціологи, сходяться на думці, що 
сучасна інтелігенція не що інше, як гуманітарний феномен і вводять у обіг 
категорію «гуманітарна інтелігенція». Здається, такий підхід є виправданим, 
якщо не відкидається такий її пласт, як науково-технічна інтелігенція. [1] 

Інтелігенція, на думку багатьох дослідників, «думаючий і почуттєвий 
апарат нації», призначення якої на велику перспективу виступати еталоном 
моральності. Будучи «зануреною» у ринкові реалії вона нерідко входить у 
протиріччя зі своєю історичною, або стратегічною місією. Умовне середнє 
становище інтелігенції не відповідає тій авангардній ролі, яку вона повинна 
виконувати у соціокультурному процесі XXI сторіччя. 

Інтелігенція - не що інше, як особлива соціальна корпорація, в 
становленні і розвитку якої відбувається постійні зміни. Об'єктивно, що 
названа соціальна корпорація постійно зростає і якісно змінюється. До того 
ж, ці зміни супроводжуються як зміцненням, так і послабленням соціально-
статусних позицій інтелігенції. Сучасне суспільство створює умови для 
випереджаючих темпів відтворення інтелігенції. Для цього в Україні 
функціонує потужний, один із кращих у Європі, потенціал університетської 
освіти і науки та такий же потенціал академічної науки. Нажаль, об'єктивним 
є і те, що соціально-економічні перетворення в Україні здійснюються без 
належного урахування ролі, місця і власне долі інтелігенції. Наслідком цього 
став відтік науково-технічної інтелігенції, за кордон, поглибилося 
розхитування позицій «кадрового стрижня» у науці, освіті і культурі, 
довготривале, що розтягнулось майже на ціле покоління, руйнування 
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соціально-економічних механізмів відтворення статусних позицій так званих 
«інтелігентських» професій. Це супроводжується відстороненням за межі 
«середнього класу» таких представників інтелігенції, як учителі, лікарі, 
інженери, агрономи і ін. Для підтвердження тези досить послатися на такі 
стратифікаційні показники стану інтелігенції, як майновий стан, власність, 
доходи, представництво в органах влади і управління. 

Пониження соціального статусу інтелігенції і навіть відмова у визнанні її 
«історичної місії» (бути експертом прийнятих загальнонаціональних рішень, 
джерелом, соціальним носієм і поширювачем еталонних громадянських 
цінностей, норм і стандартів, розробляти нормативні стильові 
характеристики суспільного життя та ін.) на практиці не супроводжується 
суб'єктивним знеціненням і руйнацією соціальної ідентичності інтелігенції. 

До суб'єктивного характеру тенденції знецінення ролі інтелігенції є її 
«вимивання» за межі «середнього класу». Останній в Україні за різними 
даними соціологів і економістів складає від 10 до 30 відсотків населення. 
Абсолютна більшість викладачів і студентів університетів відносять себе і 
свої сім'ї до середнього класу. Одночасно більше 80 відсотків з них вимушені 
підробляти для забезпечення себе і сім'ї. Тільки біля 8 відсотків мають 
можливість робити невеликі заощадження. [3 ]  

Провина за цей стан безпосередньо лежить на самій інтелігенції, бо як 
свідчить історичний досвід, якщо великі соціальні групи (а такою і є 
інтелігенція в Україні) не здатні сформулювати через своє представництво у 
парламенті та інших владних структурах політику на захист своїх інтересів і 
сформувати дієздатні організаційні структури, то вони неминуче 
відтісняються на узбіччя, піддаються експлуатації і поступовій деградації. 
Щось подібне відбувається з інтелігенцією в Україні. Ще значним є відсоток 
безробітних осіб, які мають вищу освіту. Низькою є заробітна плата 
працівників освіти, охорони здоров'я, культури та інших бюджетних установ. 

За такий стан відповідальність (не вина) покладається на саму 
інтелігенцію. Як невід'ємна частка українського народу інтелігенція повинна 
нести відповідальність за стан і ефективне функціонування усіх інститутів 
влади, як центральних, так і регіональних. Відомо, що історичну 
відповідальність за свою долю несе сам народ України, тобто усі громадяни, 
але в першу чергу частина, яка повинна думати – інтелігенція. З народом, а 
значить і з інтелігенцією, можна зробити тільки те, що вони дозволяють з 
собою зробити. Інтелігенція, яка під своїми прапорами має багатомільйонну 
армію, дозволяє собі перетворювати владні структури в політичні дискусійні 
клуби. Вона інертна до партійного будівництва в Україні процесу 
демократизації. Саме це дозволяє малочисельним партіям і політичним 
блокам маніпулювати суспільною свідомістю і не рахуватися з інтересами і 
думкою інтелігенції – найбільш освіченої частини суспільства. 

Одним із доленосних завдань інтелектуальної еліти в Україні і її 
обов'язком є виконання ролі визначального чинника розвитку. І лише її 
інертність, а іноді і небажання, при значному представництві у складі 
депутатського корпусу усіх рівнів, в структурах виконавчої влади, 
правоохоронних органах, та політична аморфність не дозволяють взяти на 
себе роль лідера демократичних реформ, а не задовольнятися функцією 
обслуговування влади. 
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Для того, щоб влада була інтелігентною, а інтелігенція до кінця 
виконала свою історичну місію, суттєво впливаючи на процес політичної 
стабілізації та демократизації суспільства, потрібно швидко переходити від 
стану самолюбування (ми – інтелектуальна еліта, ми – носії знань і ін.) і 
«угодництва» до критичного осмислення своєї ролі і можливостей. У владу 
треба не тільки йти, але, що і є головним, працювати в ній. Бути мозковим 
центром держави. 
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ПРОЦЕСИ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 
ДУХОВНОСТІ НА ВОЛИНІ (початок 1990-х – 2000-і рр.) 

 
АНОТАЦІЯ 

 Стаття присвячена висвітленню основних заходів, що проводилися 
органами місцевої влади на регіональному рівні і були спрямовані на 
відродження національної культури та духовності. 

АННОТАЦИЯ 
 Статья посвящена освещению основных мероприятий, проводимых 

органами местной власти на региональном уровне и были направлены на 
возрождение национальной культуры и духовности. 
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PROCESS REVIVAL OF NATIONAL CULTURE AND SPIRITUALITY IN 
VOLYN (EARLY 1990'S - 2000-TH) 

ANNOTATION 
The article deals with the main activities carried out by the local authorities at 

regional level and were directed to the revival of national culture and spirituality. 
 
Нові історичні умови, в яких опинилася наша держава після 

проголошення незалежності, вимагали докорінних змін у системі виховної,  
ідеологічної та пропагандистської роботи, а тому початок 1990-х рр. 
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знаменувався запровадженням нових традицій, відзначенням пам’ятних дат, 
викреслених з публічної історії України. Поверталися з небуття тимчасово 
забуті імена  провідників боротьби за українську незалежність, представників 
науки і культури. Водночас, попри намагання деяких політиків переписати 
історію, продовжували офіційно відзначатися пам’ятні дати і вшановуватися 
герої радянського періоду, насамперед часів Великої Вітчизняної війни.  

 Вимоги часу потребували й організаційних заходів з боку влади. В 
обласній державній адміністрації утворюється відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю. На перший план висувалося завдання піднесення 
національної свідомості громадян, їх патріотичного виховання в дусі поваги 
до національних цінностей, звичаїв та традицій, надбань української 
культури та духовності. Особливу роль у цьому процесі відводилося 
ствердженню та поширенню української мови як державної, формуванню 
шанобливого ставлення до національної символіки. Свідченням великої 
уваги до цих проблем є видання Представником Президента України у 
Волинській області В. І. Блаженчуком у 1992 році розпорядження «Про 
виконання вимог Закону “Про мови в Українській РСР”». Відповідно до 
настанов вищих органів влади, керівників підприємств, установ і організацій 
області було зобов’язано у місячний термін привести діловодство, наочність 
тощо у відповідність до Закону «Про мови в Українській РСР». На початку 
1993 року з метою виховання підростаючого покоління в дусі поваги до 
державних і національних символів України було видано розпорядження, яке 
зобов’язувало відповідальних осіб встановити у всіх школах та інших 
навчальних закладах державну атрибутику: Прапор, Герб, текст Гімну. 

1992 рік ознаменувався підготовкою та проведенням 
широкомасштабного святкування 50-ї річниці від дня утворення УПА. 
Основні заходи проходили у жовтні в обласному центрі, а також у с. Вовчак 
Турійського району, у Новому Загорові Локачинського району. Відбулося 
покладання вінків до могил вояків УПА. До Луцька з’їхалися гості з інших міст 
і сіл України, а також представники діаспори. Показово, що вперше активну 
участь у підготовці цього ювілею взяла обласна влада, виділивши для цього 
значні кошти.  

Новим віянням у сфері культури стало перейменування існуючих 
закладів культури: у 1993 році державні клуби та будинки культури були 
реорганізовані у народні доми «Просвіта». 

 22 січня 1993 року в обласному музично-драматичному театрі              
ім. Т.Г. Шевченка відбувся урочистий вечір присвячений 75-й річниці 
прийняття ІV Універсалу Центральної Ради. Навесні того ж року 
розпорядження Представника Президента у Волинській області було 
вирішено створити організаційний комітет для проведення заходів, 
пов’язаних із відзначенням у вересні 1993 року 60-х роковин голодомору в 
Україні.  

В лютому 1992 року виконком обласної ради приймає рішення «Про 
встановлення обласної літературно-мистецької премії», а у квітні того ж року 
рішенням ради цій премії було присвоєно ім’я видатного діяча української 
культури, вченого і письменника Агатангела Юхимовича Кримського, який 
народився на Волині.  В лютому 1993 року розпорядженням Представника 
Президента України у Волинській області встановлюється обласна 
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мистецька премія імені Йова Кондзелевича, волинського митця та 
іконописця.  

Нормативною базою діяльності місцевих органів влади в галузі освіти 
стали також документи, які приймалися на обласному рівні. Так, були 
розроблені й реалізувалися регіональні програми: «Освіта (Україна ХХІ 
століття)» (1996 р.); «Розвиток загальної середньої освіти на 1999–2010 
роки» (1998 р.); «Патріотичне виховання учнівської молоді, розвиток 
людської моралі та формування здорового способу життя» (2000 р.); 
«Творча обдарованість» (2000 р.) та ін., а також «Комплексний план 
розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999–
2005 роках» та ін. У цих документах були визначені стратегічні завдання та 
основні шляхи реформування системи освіти області, пріоритетні напрями 
наукової діяльності навчальних закладів. В основу покладено принцип 
українознавчого спрямування її змісту. Акцент робився на переосмисленні 
суспільно-історичного процесу становлення української нації, самобутності й 
неповторності її культури. Намічено практичні завдання для всіх керівних 
структур області: від управління освіти і науки облдержадміністрації, – до 
конкретних освітніх установ [1, с. 292–293].  

На виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 року 
№ 1-1/657 в області було започатковано вивчення у загальноосвітніх 
навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування, яке 
викликало певні застереження у громадськості. Проте станом на червень 
2007 року у 165 школах (468 класах) почалося викладання курсу «Основи 
християнської етики і моралі». На курсах підвищення кваліфікації при 
Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти 164 вчителі 
пройшли перепідготовку [2, с. 211]. 

27 серпня 1993 року в культурному житті області відбулися  урочистості 
з нагоди утворення на базі Луцького державного педагогічного інституту 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. Певних зусиль до 
цього доклала обласна влада, а також  керівництво і трудовий колектив 
інституту. Ректором новоствореного вищого навчального закладу  було 
призначено доктора фізико-математичних наук, професора                               
А. В. Свідзинського (1993–1995), який заступив на цій посаді                          
Б. Й. Заброварного (1989–1993). У виборі керівника не останню роль 
відіграла політична кон’юнктура того часу. З 1995 по 2005 рік університет 
очолював І. Д. Олексєюк, а з 2005 року – професор І. Я. Коцан. 

26 вересня 2007 року відзначений  надзвичайною подією – візитом на 
Волинь Президента України В. А. Ющенка та наданням статусу 
національного  Волинському державному університету імені Лесі Українки. 
Рішенням вченої ради університету  главі держави було вручено диплом 
«Почесного доктора Волинського державного університету імені Лесі 
Українки».  

11 квітня 2008 року статус національного отримав Луцький державний 
технічний університет. 

Утвердження національної свідомості українського народу освячене 
іменем Великого Кобзаря, а тому логічним виглядають дії місцевої влади та 
громадськості області щодо увічнення його пам’яті. 9 березня 1995 року 
тисячі його шанувальників стали свідками урочистого відкриття та 
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освячення, на місці закладки каменя, пам’ятника Т.Г. Шевченкові в Луцьку 
(автори – заслужений діяч мистецтва України С. Кунцевич, заслужений 
архітектор України  О. Стукалов і член Спілки архітекторів, директор Луцької 
філії інституту  «Діпроміст»   А. Бідзіля). Згодом пам’ятники Кобзареві були 
відкриті в райцентрі Іваничі, у містах Горохові, Ківерцях та Ковелі. 

Специфіку світоглядних позицій певного кола  волинської громади 
середини 1990-х років яскраво демонструє документ, прийнятий сесією 
Волинської обласної ради народних депутатів у лютому 1995 року. У своєму 
рішенні рада вийшла з пропозиціями відмінити державне святкування 7 та 8 
листопада річниці Жовтневої соціалістичної революції, оскільки ця дата на 
думку депутатів, стосувалася насамперед історії сусідньої держави і не мала 
позитивного впливу на становлення української нації та незалежної, 
самостійної Української держави; внести до переліку державних свят в 
Україні, як таких, що відображають віковічні почуття поваги кожного 
українського громадянина до Матері земної та до Матері-України, до 
історичної боротьби українського народу за утвердження незалежної 
соборної Української держави: 22 січня – День Соборності України; День 
Матері (друга неділя травня) [3].  

9 травня 1995 року увійшло в історію людства як свято 50-річчя 
перемоги над фашизмом. Святкували цей ювілей і на Волині, віддаючи шану 
тим, хто загинув у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. 8 
травня в обласному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка 
відбулися збори громадськості за участю народних депутатів України, 
депутатів обласної та Луцької міської рад, ветеранів Радянської армії та 
УПА, представників трудових колективів. 

1997 рік був роком створення волинської геральдики. В листопаді місяці 
Волинська обласна рада затвердила положення про зміст, опис та порядок 
використання символіки області, яке стало логічним завершення  тривалої 
роботи  комісії, до складу якої входили фахівці –  історики, художники та  
краєзнавці. На початку 1998 року Луцькою міською радою було затверджено 
герб, міський прапор і печатку міста Луцька. 

У вересні 1999 року в місті Володимирі-Волинському проходили 
урочистості з нагоди 800-ліття Галицько-Волинського князівства, в яких брав 
участь Президент країни Л. Д. Кучма.  

1999 рік  був роком прийнята обласної програми патріотичного 
виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку 
духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Не випадково, що 
само в цей час, 18 травня 1999 року обласна рада приймає рішення «Про 
звернення обласної ради до Верховної Ради України щодо обмеження 
трансляції кінофільмів та телепередач, які пропагують насильство». 

 В ці роки працівники культурно-освітніх закладів, бібліотек та архівів 
перебували у надзвичайно важкому стані. Мізерна заробітна плата, брак 
коштів на придбання та збереження фондів – це лише частка проблем, з 
якими доводиться стикатися працівникам цієї сфери. Фактично завдяки їх 
самовідданій праці у ті роки вдалося зберегти від руйнування та примножити 
фонди згаданих закладів. Тому прийняття у листопаді 1999 року обласної 
програми збереження бібліотечних та архівних фондів Волині на      2000–
2005 роки було як ніколи актуальним.  
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У 2003 році відбулася визначна подія, яка стосувалася не лише історії 
Волині, а й України загалом. 11 липня 2003 року в с. Павлівка Іваничівського 
району Волинської області відбулися заходи з нагоди 60-ї річниці трагічних 
подій на Волині 1943–1944 роки, у яких взяли участь президенти України 
Леонід Кучма та Республіки Польща Александр Кваснєвський. Завершилися 
урочистості відкриттям пам’ятника українсько-польського примирення, на 
якому обома мовами написано: «Пам'ять. Скорбота. Єднання».  

На початку червня  2006 року на Волині широкі кола волинської 
громади, посадовці високого рангу не лише Волині та суміжної Рівненщини, 
а й Росії, Австрії та інших країн відзначили 90-ту річницю з часу проведення 
масштабної операції періоду Першої світової війни, яка увійшла в історію під 
назвою Брусиловського, або Луцького, прориву. У заходах взяли участь 
почесні зарубіжні гості – Надзвичайні і Повноважні посли: Російської 
Федерації –        В. Черномирдін, Казахстану –    А. Жумбаєв, Узбекистану – 
І. Кадиров, директор австрійського державного історичного архіву, 
державний радник Австрійської республіки Г. Артль та ін.  

У 2008-му році в Луцьку відбувся міжнародний фестиваль «Поліське літо 
з фольклором», мистецьке шоу «Ніч у Луцькому замку», Духовний 
фестиваль релігійних хорів «З іменем єдиним», низка інших заходів,  які 
демонстрували вміння працівників державних органів, діячів культури, шоу-
бізнесу знаходити спільну мову в організації масових дійств на загальну 
користь. 

Кінець 2000-х років був багатий на ювілейні дати, а відповідно на 
обласному рівні приймалися рішення, зокрема, «Про відзначення в області 
70-річчя подій, пов’язаних з проголошенням Карпатської України», «Про 
затвердження плану заходів з відзначення у Волинській області в 2009 році  
360-ї річниці подій, пов’язаних зі створенням Української козацької держави»,  
«Про підготовку та відзначення в області 100-річчя від дня народження 
Степана Бандери»,  «Про організацію відзначення в області 65-ї річниці УПА 
та 100-ї річниці від дня народження Романа Шухевича», «Про План заходів з 
підготовки та відзначення в області 65-ї річниці визволення України та 
Волинської області від фашистських загарбників і Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років».  Розпорядженням голови Волинської 
ОДА в лютому 2009 року був також затверджений план заходів з   
відзначення 70-ї річниці утворення Волинської області та 810-ї річниці 
Галицько-Волинського князівства.   

Свідченням достатньої пильної уваги обласної влади  до сфери 
культури і духовності стала прийняття та реалізація у другій половині 2000-х 
років низки рішень, які торкалися  багатьох її аспектів: «Обласна програма 
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2005–2008 
роки», «Про Регіональну Програму розвитку культури, мистецтва і туризму у 
Волинській області на період 2006-2010 років», «Про програму національно-
патріотичного виховання молоді Волині на 2007–2011 роки»,  які за браком 
коштів не повністю, але  значною мірою вдавалося реалізувати.  

Таким чином, за роки незалежності у сфері культурного життя  
відбулися принципові зміни, які полягали у відродженні національної 
культури та духовності. Органи влади області докладали багато  зусиль для 
її розвитку: приймалися програми,  проводилися відповідні заходи. Водночас 
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давався взнаки відчутний брак коштів для подальшого розвитку багатьох 
закладів культури, належного поповнення фондів бібліотек,  підтримки 
художніх колективів, окремих  митців тощо. 
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛЬСТВА  

В ШОТЛАНДСКИХ СЕМЬЯХ 
 

THE PROBLEM OF DOMESTIC VIOLENCE  
IN SCOTTISH FAMILIES  

 
У статті розглядається проблема домашнього насильства в 

шотландських сім’ях і позиція держави щодо її вирішення. Вивчення 
шотландського досвіду заслуговує уваги з метою впровадження окремих 
елементів у педагогічну практику нашої держави. 

В статье рассматривается проблема домашнего насилия в 
шотландских семьях и позиция государства по ее решению. Изучение 
шотландского опыта заслуживает внимания с целью внедрения 
отдельных элементов в педагогическую практику нашей страны.  

The article analyses the problem of domestic violence in Scottish 
families and the government position of its solving. Adopting Scottish 
experience gives opportunity to implement some elements in pedagogical 
practice of our country. 

 
Однією із гострих проблем сучасної шотландської сім'ї, що потребує 

ґрунтовного дослідження, пошуку причин і засобів запобігання є так зване 
"domestic violence" – насильство в рамках родини. На жаль, у практиці сімейного 
виховання шотландців сьогодні зустрічаються й антипедагогічні методи впливу – 
фізичні покарання та залякування дітей. Так, нещодавно були опубліковані цілком 
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сучасні – при всій їхній неймовірності – результати анкетування семи тисяч 
школярів з 7 до 15 років у різних містах Шотландії. Виявилося, що 60% батьків 
використовують фізичні покарання. В 9% застосовується стояння в куті на колінах, 
горосі, битих цеглах, в 5% – удари по обличчю або по голові.  

Щороку приблизно 6 тисяч дітей звертаються за допомогою до 
соціальних департаментів Шотландії. У 70 % випадках діти страждають від 
насильства з боку батьків. Щорічно в Шотландії близько 9000 дітей йдуть з 
дому у віці 11 років унаслідок фізичного або сексуального насильства в сім'ї 
[2].  

Поняття "domestic violence" (насильство в сім'ї) – багатогранне. За 
визначенням члена народного товариства з питань запобігання жорстокості 
стосовно дітей Керолін Макгі, це – емоційна, психологічна, фізична і сексуальна 
образа жінки та дітей вдома або ж образа і насильство, які необов’язково мають 
місце вдома, але їх наявність свідчить про те, що дім, сім'я перестають бути 
безпечним місцем, де можна шукати порятунку [7]. На думку багатьох 
британських науковців, що займаються цією проблемою, саме через те, що 
насильство становить загрозу для дому, дитини, воно є більш небезпечним, ніж 
будь-який інший вид наруги, породжує явище пригнічення у дітей, через те, що 
тривалий час не задовольняються достатньою мірою людські психологічні 
потреби. Це в свою чергу веде до зривів у поведінці, посилює агресивність 
особистості, що може позначитися на майбутньому. Ситуація погіршується тим, 
що діти можуть страждати від різних форм насильства одночасно, а деколи і 
брати участь у них, не маючи змоги протидіяти.  

Г. Хагес вважає, що більшість дітей шкільного віку, які чи є свідками чи 
жертвами насилля в сім'ї, ховають справжні емоції і страждання за маскою 
безтурботності та благополуччя, намагаються вдавати соціально бажаний тип у 
той час, коли насправді глибоко страждають [7].    

71 % таких юних шотландців заявляють, що ймовірно, й самі 
використовуватимуть ці методи в майбутніх стосунках [6]. У науковій літературі 
таке явище називається "цикловою теорією насильства". 

Загалом встановлено, що кожного восьмого дорослого шотландця били або 
ображали в дитинстві [9]. Кількість тих, хто страждає від критики чи просто 
неуваги, ще більша. А там, де є образи, конфлікти, неувага до дитини або батьки 
(опікуни) самі знаходяться в стані стресу, депресії і не спроможні справитися з 
батьківськими обов'язками, вважає британський педагог Т. Александер, сімейне 
життя може викликати важкі страждання, тривалі депресивні стани і навіть 
агресивність [10]. Тисячі шотландців звертаються за допомогою до юристів, 
лікарів, церкви чи страждають психічними розладами, часто пояснюючи свій стан 
негативним морально-психологічним кліматом у сім'ї. 

Проблема насильства в родині не є проблемою лише Великої Британії, 
зокрема Шотландії, а має глобальний характер. Як свідчать численні 
повідомлення періодичної преси, насильство над дітьми має місце і у нашій 
державі. Проте ці дані слабо вивчені, не узагальнені, їм мало приділяється уваги 
як з боку педагогічної науки, так і з боку органів державної влади. Тому вивчення 
Шотландії у вирішенні цієї проблеми заслуговує належної уваги з метою 
впровадження окремих елементів у педагогічну практику нашої держави. 

Очевидно, що реакція кожної дитини на насильство в сім'ї не є однаковою, а 
тому важко говорити про єдиний підхід до розв’язання цього питання. Окрім того, 
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деякі діти потребують довготривалої, інші – епізодичної підтримки. В першу чергу 
слід усвідомити, що насильство в сім'ї є злочином і діти повинні знати це, 
вважають британські науковці. Як наслідок, у Великій Британії з’явилися 
програми, що збільшують обізнаність дітей з цією проблемою. Серед них - 
"Kidscape" (Порятунок дитини), яка розробляє методи захисту від насильства; 
"Scottish Childline" (Дитяча лінія) – добровільна організація, куди 24 години на добу 
діти можуть безкоштовно телефонувати і отримати пораду; "Family Center" (Центр 
сім'ї) – організація, яка обґрунтувала програму навчання дошкільнят захисту від 
насильства [8].  

У грудні 1992 року уряд Великої Британії ратифікував Конвенцію Об’єднаних 
Націй про права людини, яка чітко визнає ставлення сучасного суспільства до 
цього питання. Основні положення Конвенції включають повагу до дитини, її 
право на піклування і можливість жити в сім'ї. 3 іншого боку, батькам і опікунам 
гарантується допомога від держави при виконанні обов’язків, пов’язаних з 
вихованням. Може здатися дивною ратифікація Конвенції з прав дитини у 90-х 
роках XX століття і прийняття відповідних постанов Парламенту і законів. Однак 
наведені вище дані і результати наукових пошуків британських педагогів і 
соціологів свідчать, що з багатьох складних причин деякі діти не отримують 
відповідної турботи і уваги з боку сім'ї або стають жертвами чи свідками 
насильства. 

Значною віхою у розв’язанні проблеми став прийнятий 1989 р. Закон  про 
дітей (The Children Act). Це було зроблено в той час, коли з новою силою постало 
питання громадської і професійної турботи про дітей, які стали жертвами чи 
свідками насильства. Закон стверджує, що дітям краще, коли  їх  виховують і   про  
них турбуються у власних сім'ях, тому і спрямований на зміцнення усіх видів 
родинних стосунків. Він підкреслює, що держава не може втручатися в сімейне 
виховання, доки дії батьків не будуть кваліфікуватися як небезпечні для дитини. 
Головна увага звернена на попередження можливості насильства в сім'ї чи 
байдужості до запитів дітей. Це означає підтримку і допомогу родині в стресових 
ситуаціях, які завдають дітям   шкоди,   втручання   держави  лише у випадках, 
коли визнається можливість сексуального, фізичного чи емоційного насильства 
[9]. 

Сьогодні у Великій Британії створені нові програми, згідно з якими у 
спеціальних  терапевтичних центрах батьки  отримують   консультації психологів, 
соціальних працівників, лікарів, спільними зусиллями вирішують проблеми сім'ї та 
виховання в ній, не вдаючись до антипедагогічних методів.  
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УКРАЇНСЬКІ ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ В АСПЕКТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ НАРОДАМИ 
У статті розглядаються фольклорні традиції, як складова 

національної духовної культури українського народу, та крос-культурні 
взаємодії з іншими народами. 

Ключові слова: українські фольклорні традиції, фольклор, 
міжкультурна взаємодія, етнокультурна лексика. 

УКРАИНСКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В АСПЕКТЕ КРОС-
КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ НАРОДАМИ 

В статье рассматриваются фольклорные традиции, как 
составляющая национальной духовной культуры украинского народа, и 
кросс-культурные взаимоотношения с другими народами. 

Ключевые слова: украинские фольклорные традиции, фольклор, 
межкультурное взаимодействие, этнокультурная лексика. 

UKRAINIAN FOLKLORE TRADITIONS IN THE ASPECT OF CROSS-
CULTURAL RELATIONS WITH OTHER NATIONS 

In this article we consider folklore traditions as a form of national spiritual 
culture of Ukrainian people and cross-cultural relations with other nations. 

Key words: Ukrainian folklore traditions, folklore, intercultural relations, 
ethnocultural vocabulary. 

 
В останні часи спостерігається підвищення інтересу до збирання, 

вивчення та збереження українського фольклору, як складової народної 
культури, фахівцями та аматорами в галузях культури, мистецтва та науки, 
про що свідчить велика кількість наукових видань та статей, присвячених 
даній проблематиці. Така тенденція сприяє розвитку культури, збереженню 
генетичного генофонду українського народу та вдосконаленню процесу 
міжкультурної взаємодії з іншими культурами і народами. Тому, з огляду на 
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це, вибір та вивчення даної тематики є досить актуальним на сьогоднішній 
день. 

Аналіз останніх джерел свідчить про те, що питанням українських 
фольклорних традицій займалися багато вітчизняних вчених (О. Потебня,      
Д. Драгоманов та інші) [5: 3]. Про  фольклор як складову частину 
національної духовної  культури,  синтетичну  форму  суспільної  свідомості 
й засіб виховання  особистості,  про  діалог  культур, принципи 
комунікативної дидактики писали в своїх працях також М. Бахтін, В. Біблер 
[1: 2]. 

Мета дослідження - проаналізувати українські фольклорні традиції та 
з’ясувати їх значення в аспекті крос-культурної взаємодії. Виявлення  
закономірностей та тенденцій розвитку українських фольклорних традицій, 
розкриття  культурних взаємодії між народами є основними завданнями для 
дослідження. 

Фольклор –   невід'ємна   складова   національної  культури,  яка  у 
сконцентрованій  формі  подає  одночасно  народну  філософію, етику й 
естетику, створюючи неповторний національний образ світу. 
Термін  „фольклор” походить від англійського folk – рід, народ, lore –знання,  
що  разом означають „народна мудрість, народознавство"[6: 127]. Поряд   із  
вищенаведеним  терміном співіснують  і  такі: народна словесність, 
народнопоетична творчість, уснопоетична творчість. Головна  функція  
фольклору  –  це  задоволення  природної  потреби  у самовираженні  й  
спілкуванні. Серед основних ознак слід виділити усну форму   поширення   і   
передачу  між  людьми  засобом  безпосередньої комунікації.  Значна  роль  
при цьому відводиться пам'яті, з допомогою якої фіксуються сюжети, тексти, 
форми, стереотипи. Текст народної  поезії  не  мав  автора,  тобто був 
анонімним, щоразу народжувався як нова форма, тобто усне „текст-слово” 
було варіантним. 

Кожний  твір  був  колективним – це  означало,  що  кожен слухач мав 
можливість  додати  до чужого своє, тобто його автором була колективна 
мовна  особистість  у  певному фольклорному соціумі. Фольклорний текст 
був  імпровізійним,  виконавець не просто відтворював текст, але й був  
співавтором  прочитаного,  проспіваного (це характерна ознака казок, 
легенд, частівок, бувальщин, коломийок). 

Однією з важливих рис фольклору є зображення внутрішнього світу 
героїв через  „прихований психологізм", тобто через дії і взаємини 
персонажів з  навколишнім  середовищем,  певні  зовнішні  обставини тощо. 
Саме на основі   типізації   виникають і так звані психологічні фольклорні 
символи-асоціації (тополя-жінка). Психологізмом  позначені  весільні пісні, 
голосіння, думи, історичні пісні, казки, балади, ліричні пісні. У  цих  жанрах  
наявне  відображення  психологічного  переживання горя (голосіння), і 
психологічної індивідуалізації героя (думи), і драматизму ситуації (балада). 
Напевне, найбільший інтерес для психологічного  аналізу  представляють  
ліричні  пісні, адже їх основу становлять  почуття, переживання. Психологізм 
жанру допомагає передати фольклорне слово, емоційно-забарвлені 
звертання („милий голубе мій”, „серце моє”) тощо. Фольклор  перебуває у 
тісному зв’язку з обрядами, традиціями. Весільні пісні супроводжують 
весільний обряд, голосіння – поховальний, жнивні – жниварський тощо.  
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Фольклор України складають окрім  українського,  фольклор росіян, 
білорусів, поляків, болгар, кримських  татар,  німців, представників інших 
народів, що проживають у нашій країні. Поняття "український фольклор" 
стосується усної  народної  творчості  українців, що проживають в різних 
регіонах України.  

Значне місце в усній  народній творчості займає аналіз національно-
культурних   компонентів  або так званої етнокультурознавчої лексики, що 
відображає національні особливості рідної мови: історію, побут, культурні 
традиції, у тому числі український мовленнєвий етикет, загальнолюдські 
цінності та ідеали.  

  Важливим  є також аналіз багатої скарбниці емоційно-забарвленої 
лексики, що характеризує ментальність українців. 

У  поетиці  фольклору  зафіксована  розмаїта і багатогранна символічна 
спільнослов'янська  та  власне  українська  система. Наприклад, квітка рожа  
виступає  символом  таємниці, тиші, радості, слави, воскресіння, гордості,   
досконалості,   витонченості,   любові,  часто  символізує материнство,  
дитину;  барвінок зелений, хрещатий, барвінковий вінок - атрибут  
українського  весілля, а також символ вкороченого, обірваного життя,  смерті 
взагалі; рута – символ дівочості, дівочої честі. Вислів „садити  руту"  
означає  „зберігати честь", дівочість, втрата дівчиною рутяного  віночка  
стає  причиною  зневаги, дорікань з боку родичів, нареченого. Терен  є  
вираженням  морального чи фізичного страждання, забуття, занедбаності. 
У  фольклорі  куниця –  це  красна  дівиця, небо – це сім'я, місяць – 
господар,  парубок,  сонце  –  господиня, зірки – діти, дівчата. Образ чистої   
води –  це  символ чесної дівчини, скаламучена водиця – скомпрометована 
дівчина. Море, річка, вітер – джерело вістей, а дощ – це  сльози  і  недобрі  
чутки.  Рушник – це благословення, подарована хустина – символ щастя і 
вірності, виноград – достаток у сім'ї. 

Злагода  з  милим  у  піснях визначається такими словосполученнями, 
як збирати  виноград,  рвати  льон, сіяти руту, збирати розсипане золото. 
Соловей, який в'є гніздо у веснянках, – це образ будівника оселі. 

Колядки, щедрівки, весільні пісні, народні ігри зберігають естетичні і 
символічні  ознаки, пов'язані із слов'янською символікою, віруваннями, 
обрядами. 
Відомо,  що  у  всіх  слов'ян  існує  пісенний  сюжет,  в якому панич, попович, 
ґречний молодець, премудрий стрілець, син купецький, grzeczny  
paruboczek (польськ.) пропонує дівчині відгадати  три  загадки. У сербському  
варіанті сама дівчина ставить запитання, а розгадує риба з моря. 

У  слов'ян і литовців збережений мотив переваги судженого перед 
іншими членами родини, навіть перед батьком і матір'ю. На українському 
ґрунті це звучить таким чином: „Ліпше миленький, як брат рідненький" (бо 
саме брат  викупає з неволі), у чехів таким чином: "Lepsi jedna mila nez cela 
rodina." 
Цікавим  є  спільнослов'янський  символ напування. Якщо дівчина, жінка 
напуває  свого  судженого  або чоловіка, то це означає, що вона любить 
його, коли ж вона дає води іншому – зраджує. Слов'яни  досить часто 
обмінюються символами, сюжетами. Наприклад,  уривки з української пісні 
„Ой там  на  горі  горять  огні,  а все терновії... коло тих столов сидять 
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ковальчики,  а все молодії" та російської „За горами огни горят, а все 
терновые, а в кузенке кузнечики, а все молодые". 

Український фольклор, багатство якого неосяжне, це складова 
невід’ємна частина великої культури нашого народу. З його промовистих 
сторінок, пісень, дум, казок, легенд, переказів, прислів'їв та приказок - 
відкривається не лише найповніша енциклопедія народного побуту, звичаїв, 
обрядів, свят, а й цілий світ настроїв, роздумів, сподіванок та мрій українців 
за тисячоліття, їхні вдача, характер, психологія, фiлософiя та етнопедагогiка 
народу, його менталітет.  

Перспективним вбачаємо вивчення  усної  народної  творчості , оскільки 
це шлях до пізнання минулого, сучасного й майбутнього нашого народу.  

Отже, вивчення фольклорної спадщини українського народу  сприятиме  
вдосконаленню  процесу міжкультурного спілкування з іншими  народами,  
адже  без "рівноправного діалогу культур, – наголошує М.Жулинський,  –  
без  урахування  духовного  потенціалу  і перспектив розвитку   кожної  
цивілізації  важко  формувати  ефективні  механізми взаємодії суспільств в 
глобальному цивілізаційному поступі [4: 5]. Опанування фольклорної 
спадщини українського  народу  сприятиме  вдосконаленню  процесу 
міжкультурного спілкування з іншими народами. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СЛОВАРНОГО 
ЗАПАСА РЕБЁНКА. 

В статье раскрывается понятие «инновация»; рассматриваются 
понятие «словарный запас», а также активный и пассивный минимум, 
принципы проведения словарной работы в процессе изучения 
произведений М. Стельмаха. 

Ключевые слов: процесс обучения,  инновационые подходы, язык. 
INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT OF A LEXICON 

OF THE CHILD. 
The notion “innovation”, the notion “lexical vocabulary” and also active and 

passive minimum, principles of carrying of dictionary work connected with the 
study of literary works of M. Stelmah. 

Key words: the process of learning,  innovational approaches, language 
      
Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно 

поновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного 
сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. 
Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної 
доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, 
умінь, і відповідного мислення. Школа як один із найважливіших інститутів 
соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх 
суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і 
тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і 
методів навчання та виховання. Відповідно інноваційність має 
характеризувати професійну діяльність кожного вчителя. Нововведення 
(інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, 
аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. 

Мета даного дослідження – розкрити поняття „інновація”; 
проаналізувати інноваційні підходи до роботи над розвитком словникового 
складу школярів. 

Інновації (італ. innovatione — новина, нововведення) — нові форми 
організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки 
окремі установи та організації, а й різні сфери [4:506]. 

      Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, 
реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються 
інновації в тенденціях накопичення та видозміни ініціатив і нововведень в 
освітньому просторі; спричиняють певні зміни в сфері освіти. 

      Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень 
психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та 
поширення передового педагогічного досвіду. 

      Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють 
соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення 
освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування 
педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює 
пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, диктує 
відповідні критерії щодо добору вчителів. 

      Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, 
оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним і під час впровадження і 
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поширення нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, 
їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле 
діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних 
методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію 
досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики. 
Основна умова такої діяльності — інноваційний потенціал педагога. 

Інноваційний потенціал педагога — сукупність соціокультурних і творчих 
характеристик особистості педагога, яка виявляє готовність вдосконалювати 
педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних 
забезпечити цю готовність.  

      Наявність інноваційного потенціалу визначають: творча здатність 
генерувати нові уявлення та ідеї. Обумовлюється професійною установкою 
на досягнення пріоритетних завдань освіти; вміннями проектувати і 
моделювати свої ідеї на практиці. Реалізація інноваційного потенціалу 
вчителя передбачає значну свободу дій і незалежність його у використанні 
конкретних методик, нове розуміння цінностей освіти, прагнення до змін, 
моделювання експериментальних систем. Відкритість особистості педагога 
до нового розуміння і сприйняття різних ідей, думок, напрямів, течій. 
Базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення 
[3:159].  

      Підвищення наукового рівня шкільного курсу вивчення мови сприяє 
встановленню оптимального співвідношення між теорією і практичним 
засвоєнням учнями програмового матеріалу, формуванням умінь і навичок 
усного й писемного мовлення. 

      Вивчення мови, невіддільне від розвитку усного і писемного 
мовлення учнів, передбачає збагачення їх словникового запасу, оволодіння 
нормами літературної мови на всіх рівнях, формування в школярів умінь і 
навичок зв'язного викладу думок. Саме тому в початковій школі провідним 
принципом навчання виступає розвиток мовлення молодших школярів, 
звідки випливає необхідність розвитку їх активного і пасивного словника, 
активізації й збагачення словникового запасу кожного учня. 

      Розвинене мовлення людини - не тільки форма думки, а й сама 
думка, супутник мислення, свідомості, джерело пам'яті. Створені за 
допомогою мови образи, описи подій, якостей, властивостей 
найрізноманітніших виявів життя людей є вищим актом пізнавальної 
діяльності людини.  

      Ознайомлення зі словниковим багатством, своєрідністю звукової та 
інтонаційної системи, словотворчими властивостями, особливостями 
граматичної будови, художньо-зображальними засобами мови розкриває 
учням духовне багатство народу, сприяє вихованню патріотизму. 

      Комунікативна лінія змісту програми передбачає формування у 
молодших школярів чотирьох видів мовленнєвої діяльності - аудіювання, 
говоріння, читання, письма. Основним завданням таких занять є активне і 
цілеспрямоване збагачення і удосконалення мовлення учнів; безпосередня 
підготовка до складання учнями власних текстів; розвиток логічного 
мислення; розширення кругозору учнів.  

      Впровадження комп’ютерної та іншої техніки, внесло кардинальні 
зміни в життя людей. Вплив сучасної інформаційної революції обумовлює 
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появу нових слів, словосполучень та термінів в мові, які пронизують усі 
сфери повсякденного існування сучасної людини: роботу, дозвілля, 
навчання, науку. Багато неологізмів пов’язані з останніми досягненнями 
науки і техніки, що стали дуже популярними серед населення – інтернетом 
та мобільним зв’язком, які, поєднуючись, теж призводять до нововведень в 
сфері обслуговування та нових термінів на їх позначення.    

Саме актуальність нових процесів і явищ обумовлює поширення 
словникового складу мови. Останнім часом спостерігається поява ряду 
синонімів до вже давно існуючих слів, що відбиває новизну старих термінів. 
Треба зазначити, що багато нових слів було утворено на основі вже 
існуючих за допомогою префіксів та суфіксів, які в свою чергу є усіченими 
формами деяких слів. Завдяки періодичним виданням, які вчасно реагують 
на такі інновації та поширюють їх, ми маємо змогу дізнатися про такі 
інноваційні процеси. 

        Відповідно до вимог програми в учнів початкових класів мають 
сформуватися деякі уявлення про мову і мовлення:  

1) мова є найважливішим засобом спілкування між людьми;  
2) найважливішими одиницями мови є звуки, слова, сполучення слів, 

речення, текст; кожна з них має своє призначення: із звуків утворюються 
слова, із слів - словосполучення і речення, із речень - зв'язні 
висловлювання;  

3) мова пов'язана з мисленням (за допомогою речень висловлюються 
думки);  

4) знання з мови застосовуються у практичному мовленні; щоб 
оволодіти мовленням, потрібно знати слова і вміти поєднувати їх;  

5) є дві форми мовлення - усна й писемна;  
6) усне мовлення має допоміжні засоби увиразнення: інтонацію, міміку, 

жести; своєрідними допоміжними засобами спілкування є зорові умовні знаки 
і звукові сигнали. 

     Безліч творів українських митців є яскравими зразками 
різноманітності словникового складу мови. До них належать твори 
М.Стельмаха, що вирізняються колоритністю їх жанрового оформлення. 
Історичний і культурний феномен Михайла Стельмаха полягає в тому, що 
його твори – це художня система, в якій власне світосприймання збігається з 
колективним самовираженням українців. Письменник зміг поєднати у своїй 
мовотворчості глибокий зміст, правдивість образів, різноманітність художніх 
засобів і прийомів їх залучення в мовну тканину твору з умінням дібрати з 
загальнонародної мови ті необхідні елементи, які сприяють відтворенню 
численних як смислових, так і експресивних та оцінних відтінків значення 
слова. У мові творів письменника органічно поєдналося загальномовне й 
індивідуальне, і це свідчить про досконале вивчення ним народного життя, 
глибоке знання живої розмовної мови й уміння організувати її в струнку 
систему авторської розповіді. Ліричне звучання глибоко психологічної й 
антропоцентричної прози Михайла Стельмаха зумовлює її реальну й 
предметну живописну метафоричність. Письменник дбав не тільки про 
правдивість відображення характерних рис розмовної мови та емоційність 
висловлення, а й про їх естетичний вплив. 

       Михайло Стельмах у своїй мовотворчості продовжив започатковану 
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попередниками традицію широкого й багатофункціонального стилістичного 
використання елементів розмовної мови. Розмовність є однією з 
характерних рис індивідуального стилю письменника. Елементи розмовного 
стилю не виділяються в мові прози Михайла Стельмаха як щось стороннє чи 
іностильове; вони входять у загальну систему мови письменника. За 
допомогою залучення в мову художніх творів розмовно маркованих 
лексичних та фразеологічних одиниць з яскраво вираженою експресивністю, 
позитивною чи негативною оцінністю автор досягав створення розмовного 
колориту як в авторській мові, так і в мові персонажів, стилізованій під усно-
розмовне мовлення. 

       Отже, можна дійти висновків, що робота над вивченням лексики в 
школі спрямована на збагачення активного словника учнів, розвиток 
зв'язного мовлення, вироблення навичок свідомого оволодіння новими 
словами, уточнення значення і сфери вживання відомих слів. Джерелами 
збагачення словникового запасу учнів початкових класів є навколишня 
дійсність, навчальний процес, ілюстративний матеріал підручників, наочні 
посібники, технічні засоби тощо. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В данной работе рассмотрен культурный диалог России и Европы, 

отношение российского общества к иностранцам и их влияние на культуру 
России. 

 
The article touches upon the cultural differences between Europe and 

Russia, the attitude of Russians to foreigners and their influence on Russian 
culture. 

 
Диалог, как неотъемлемая часть взаимоотношения с другими 

культурами и народами является наиболее характерным для человеческого 
общества формой социального взаимодействия и общения в 
социокультурном пространстве.  

Культурно-историческое развитие России невозможно представить без 
влияния Европы. Первые взаимодействия в культурной сфере относятся 
еще к древности, когда появляются упоминания об иностранцах и перед 
Россией встает вопрос: является ли она частью Европы или же определяет 
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себя вне ее? Для России последние несколько веков Европа играет роль 
«другого/чужого», но при этом происходит постоянное взаимодействие 
культур двух стран. Ведь взаимодействие между культурами помогает не 
только приумножить опыт своей культуры, но и опыт других культур. К тому 
же одна культура не может избежать влияния других культур, т.е. она будет 
вовлечена в культурный диалог. Тем более как считает В.М. Межуев «Сама 
идея диалога – чисто европейская. При своем возникновении она была 
обращена к людям, европейской культуры» [6, 46]. 

Отношения к иностранцам в России на протяжении всей ее истории 
складывалось достаточно неоднозначно, хотя  они сыграли немаловажную 
роль во всех сферах жизни русского общества и социокультурном 
пространстве в целом.  Как пишет Л.З. Копелев «образы чужого как 
представления о другом народе, укоренившиеся в сознании, подсознании и 
ставшие предубеждением, последовательно трансформируются и 
перерастают в образы врага, в предрассудки, от которых человечество 
страдает с самого начала своего существования» [5, 12].  

Русь всегда занимала выгодное геополитическое положение в 
социокультурном пространстве и таким образом впитала в себя наследие 
культур Востока и Запада, что отразилось на мировосприятии ею других 
народов и цивилизаций. Культурное знакомство с иностранцами  вплотную 
начинается еще во времена правления Михаила Романова, когда на 
русскую службу привлекались иностранные офицеры, медики, купцы, 
инженеры и т.д. В XVII в. в России складывалось представление о немцах 
как о нации людей умных, прилежных, трудолюбивых, как об искусных 
мастерах, владеющих секретами техники и научными познаниями.  

Период царствования Петра I считается переломным в отношениях 
между Россией и Европой. Он, осуществляя свой замысел европеизации 
России, ориентировался главным образом на германские модели. Это 
было обусловлено неприязнью и самого царя, и вообще «московитов» к 
католическому миру, а также теми связями, которые установились у Петра 
с северными странами Европы. В германских государствах он находил 
людей, охотно соглашавшихся участвовать в его планах, отсюда 
вербовались как помощники-советчики, так и специалисты. И знатью, и 
простым народом действия Петра I воспринимались как нечто 
сомнительное и, во всяком случае, весьма обременительное. И они прочно 
ассоциировались с немцами. В результате при Петре I и его ближайших 
преемниках отношение русских к немцам и представления о них были 
почти всегда негативными. Но как считает В.В. Зеньковский «Петр Первый 
завершил и утвердил тот процесс приближения к Западу и общение с ним, 
который начался еще до него. Как ни суровы и ни грубы были приемы, с 
помощью которых Петр вводил русских людей в мир западной культуры, но 
дальнейший исторический процесс показал, что Петр взял верный путь, что 
развитие России ставило на очередь вопрос о взаимоотношении с Западом, 
с его культурой, с его жизнью…как шло развитие русской культуры в XVIII-
XIX веках было ясно, что проблема Запада не случайна для России, что в ее 
путях встреча с Западом была неизбежна и необходима» [4, 13].  

В течение XVIII в. в России складывается культура, для которой 
модернизация и вестернизация входят в системообразующие 
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характеристики. Эта культура была ориентирована на медленное освоение 
западноевропейского материала. По мнению В.С. Библера, «культура 
всегда диалогична, а, следовательно, плюралистична, и диалог этот 
разворачивается в двух плоскостях: диалог национальных культур в 
пространстве мировой мультирультуры и диалог внутри самой культуры, 
между отдельными ее носителями: в форме буберовского «диалога-
созерцания» или рефлексии. Культура вообще не отделима от понятия 
«человек», культура – всегда есть лишь то, что воспроизводится в 
человеческом творчестве» [7, 246]. Ведь для продуктивного диалога, 
необходимо умение диалогизирующих субъектов воспринимать 
информацию в том виде, в котором она была представлена и оценивать ее 
относительно собственных исходных ориентиров. Необходимо уметь 
реагировать на поступающую информацию и соотносить ее со своими 
принципами, а так же создавать новую контринформацию. Поскольку только 
в диалоге можно определить себя как личность, вычленив «я» из 
коллективного «мы». Диалог, в этом смысле, выдвигает к человеку 
требования процессуального и языкового плана, но также наделяет его 
способностью самодетерминации, характеристиками личностной 
независимости, тем, что мы определили как интеллигентность. И как 
считает М.М. Бахтин «только в общении, во взаимодействии человека с 
человеком раскрывается и «человек в человеке», как для других, так и для 
самого себя» [1, 434]. Культура же –  по мнению М.М. Бахтина – есть там, 
где есть две (как минимум) культуры, и что самосознание культуры есть 
форма ее бытия на грани с иной культурой» [2, 95]. 

Социокультурные взаимоотношения между Европой и Россией в XVIII 
веке формируются также благодаря писателям, которые жили, 
путешествовали или эмигрировали за границу по разным причинам (Н.М. 
Карамзин, В.П. Петров, В.И. Фонвизин, И.И. Хемницер и др.). Многие из них 
владели языком той страны, по которой они путешествовали. Именно 
русские писатели рассказывали о политическом устройстве, культуре, 
социально-экономическом положении, подробно описывали быт, характер и 
природу, приближая тем самым нас к европейской жизни.    

Общее мнение в России о европейских народах в то время было 
следующим: «...Европа представляет собой пеструю мозаику отличных друг 
от друга европейских наций, несходство которых между собой часто не 
меньшее, чем России с каждой из них. Однако есть глубокая общность 
между различными частями Запада, поскольку Европа не просто 
пространственное, но временное образование, в основе которого особый 
тип и особые темпы научно-технического, социально-экономического и 
религиозно-культурного развития» [3, 26]. Ведь сущность общественного 
диалога состоит в том, чтобы воспринимать любую культуру как 
самостоятельную и уникальную во всех смыслах, которая стремится 
реализовать свои возможности и равное участие в этом диалоге.   

XIX – начала XX вв. вносит новую лепту в социокультурные 
взаимоотношения между Россией и Европой и  играют очень важную роль, 
так как это период, считается основание в развитии новых философских и 
культурных представлениях о месте России в мировой культуре. Это была 
эпоха, в которой совместились Отечественная война 1812 г. и восстание 
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декабристов 1825 г., важнейшие государственные реформы и идейные 
искания западников и славянофилов, становление русской национальной 
культуры и зарождение революционно-демократической мысли. Но, 
несмотря на множество различных событий, которые происходили в это 
время в России особо важное значение имели темы освободительного 
движения, развития общественной мысли и утверждения национального 
самосознания. 

Война 1812 года и заграничные походы отчетливо продемонстрировали 
изменения, которые произошли в общественном мнении России 
относительно европейских государств. Последствием войны можно считать 
формирование в общественном мнении рационального компонента 
относительно Европы. Он способствовал формированию 
эмоционального настроения, выразившегося в идентичных массовых 
ощущениях и переживаниях, что придало России большую 
выразительность, общую направленность переживаемых идей, взглядов, 
знаний о Европе. 

Несмотря на выраженное сочувствие представителей одной 
концепции – западников – к Западу, а представителей другой – к Востоку 
России, несмотря на пафос апологии национальной самобытности и 
исключительности у славянофилов и, напротив, пафос национального 
самоотречения и утверждения единого пути мировой культуры и 
цивилизации у западников, – в обеих концепциях культурного и 
цивилизационного развития было много общего: и ощущение 
выделенности, обособленности России и русской культуры среди других 
наций и культур, и попытки объяснить это теми или иными 
историческими закономерностями (через категории отсталости, 
прогресса, традиции, самобытности, народности, общего и особенного в 
национальном развитии), и стремление тем или иным способом 
преодолеть существующий разрыв между Западом и Востоком.  

Таким образом, диалог культур невозможен без определенного образа 
исходной культуры, который служит своеобразным основанием для 
идентификации иных культур. Контакты на почве культуры представляют 
наиболее характерные для человеческого общества формы социального 
взаимодействия. Великие явления рождаются только в диалоге различных 
культур, точке их пересечения. Способность одной культуры осваивать 
достижения другой – это один из источников ее жизнедеятельности в 
социокультурном пространстве. 
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НЕДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 КАК ОСНОВА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, о том, что  
зарождение, становление и развитие социальной системы малых народов  
стало возможно  только с помощью  информационных связей – передачи 
из уст в уста «дедовых заветов», мифов, сказаний, песен, преданий 
ханты и манси, которые позже  нашли материальное воплощение  в 
документированной информации.От достоверности, качества, 
оперативности получения информации зависело жизнеобеспечение 
народов ханты и манси. Проведенный анализ фольклора обычаев и 
традиций хантов и манси говорит о наличии у них  целостной 
информации об окружающем мире, ее доступности для членов 
сообщества, что позволяло и позволяет  обеспечить  своевременный и 
беспрепятственный  доступ жителей к интересующим их данным. 

Ключевые слова: Ханты, манси, недокументированная информация, 
предания, обычаи, социокультурное развитие.  

 
Аннотация. In article the question, that origin, formation and development 

of social system of the small nations became possible only by means of 
information communications – transfers by word of mouth myths, legends, songs, 
legends khanty and mansi which have found a material embodiment in the 
documentary information later is considered. From reliability, quality, efficiency of 
reception of the information life-support of the people khanty and mansi 
depended. The carried out analysis of folklore of customs and traditions khanty 
and mansi says about presence at them to the complete information on world 
around, its availability to associates that allowed and allows to provide timely and 
an unimpeded access of inhabitants to their interesting data. 

Keywords: khanty, mansi, information, communications, myths, bylinas, 
legends, customs, community, not documentary information, the document, life-
support. 
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Народы ханты и манси прошли долгий путь социального и культурного 
развития, уникальность которого состоит в том, что  они  сохранили жизнь и 
деятельность, в отличие от многих народов, которые остались в 
историческом прошлом. 

Вопрос о том, что позволяет тому или иному народу выжить остается 
дискуссионным. Однако думается, что важнейшей составляющей 
сохранения культуры и жизнедеятельности  малых народов в целом, 
является процесс  документирования социальной информации.   

Зарождение, становление и развитие социальной и культурной системы 
ханты и манси  стало возможным  только с помощью  информационных 
связей, которые позже  нашли материальное воплощение  в 
документированной информации [1, с. 26]. 

Первоначально информацию об окружающем мире народы ханты и 
манси  передавали с помощью жестов, мимики, крика, прикосновений, то 
есть через простейшие средства зрительной, слуховой, осязательной или 
невербальной коммуникации 

Первая информация  была связана, в первую очередь, с сохранением 
жизни, физиологическим существованием человека. 

Данная информация  позволяла  сформировать определенный уклад 
повседневной жизни, поддерживать его путем удовлетворения своих 
потребностей в пище, одежде, жилище, семейных отношениях, включающих 
продолжением рода,  воспитание детей. 

Возникновение вербальной коммуникации - осмысленной речи и языка  
ознаменовало новый усложненный этап  формирования информационного 
пространства. Необходимо было передавать информацию в пространстве и 
хранить ее. Такую функцию взяли на себя старейшины  (седовласые 
старцы) народов ханты и манси, которые превратились в банки знаний и 
каналов их передачи.  

Этот своего рода особый социокультурный процесс подготавливал в  
будущем появление документа, то есть нанесение информации на 
материальный носитель. 

Так называемые культурно – информационные банки данных 
старейшин, в первую очередь, обеспечивали выживаемость за счет 
практики  сохранения природной среды обитания хантов и манси, 
психических и физических характеристик, создания определенной 
мировоззренческой культуры.  

В мифах, которые хранили старейшины, народов ханты и манси 
сохранилась информация  о создании мира и делении вселенной на 
главные космические зоны – небо, землю и подземный мир – либо 
горизонтальное членение, по которому на юге находится животворная 
теплая страна, а на севере – животворный нижний мир. 

Согласно главному космическому мифу северных народов, первичным 
состоянием мира была водная стихия, а земля появилась из кусочка ила, 
который принесла со дна океана гагара. Солнце в хантыйской мифологии – 
это женщина, а Луна – мужчина. 

Исследователем традиций северных народов Й. Папаи в конце XIX в. 
было записано предание о происхождении народа Пастэр, предки которого 
жили в истоках Оби. Во время охоты на лося два человека из рода Пастэр 
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(«крылатый» и «ногастый») ушли далеко на север. Крылатый человек смог 
возвратиться домой, а его товарищ, не решившись на обратный путь, 
остался жить в низовьях Оби. Согласно сказанию кондинских манси, именно 
Крылатый Пастэр отрубил небесному лосю две ноги из шести, сделав это 
животное доступным человеку.  

Интересен миф и об обрушившейся на землю огненной воде, которая 
разнесла людей в разные уголки земли. Людей из с. Мункес на р. Ляпин, 
поклонявшихся духу-предку Пастэр ойке унесло на Обь, где впоследствии 
возникли Пашторские юрты. Возвращаться обратно было нельзя – людей 
бы ждала смерть. Поэтому Манси на Ляпине и манси, ассимилированные 
хантами на Оби, в Пашторских юртах, считаются между собой кровными 
родственниками и называют друг друга «брат» и «сестра». Одним из духов-
покровителей с. Пашторы является Пастэр пох «сын Пастэр», потомок 
братьев Крылатых Пастэр, старшим из которых был – Йыпыг ойка «Старик 
филин» [2, с. 86].  

В 1930-х гг. В.Н. Чернецовым было записано «Сказание о народе 
Пастэр», посвященное дальнейшему переселению этого народа из 
Пашторских юрт на север (р. Полуй). Мифическими героями в данном 
сказании являлись Крылатый Пастэр и Шагом Менква Обладающий 
Человек. 

Исследователи подчеркивают, что через старейшин передавалась 
недокументированная информация в основном тотемистического характера,   
предполагающая веру в родство той или иной группы кровных 
родственников (рода) с каким-либо животным [3]. 

Например, медведя в прошлом почитали повсеместно, приписывая ему 
способность охранять членов семьи от болезней, разрешать возникшие 
между людьми споры, подгонять лося к самострелу охотника. Медведь 
выступал в роли судьи и поборника справедливости. Обвиняемый в краже 
держал в руках медвежью лапу или стоял перед черепом и говорил: «Если я 
взял зверя из чужой ловушки то ты, лесной старик, разорви меня вот этими 
когтями» [3, с. 76]. 

Эта информация формировала одну из сторон жизнедеятельности: 
организационный порядок, позволяющий народам ханты и манси соблюдать 
определенные правила  и, тем самым, обеспечивать сохранение мира в 
своем социальном окружении. 

До сегодняшних дней через мифы и сказания дошла до нас 
информация старейшин  о почитании лягушки, которую называли «между 
кочек живущая женщина», ей приписывали способность дарить семейное 
счастье, определять количество детей, облегчать роды и играть заметную 
роль при выборе брачного партнера определяла правила семейных 
отношений, хантов, порядок ухаживаний. Молодой мужчина  мог 
«присушить» понравившуюся ему женщину, пришив косточку лягушки к 
рукаву своей одежды и при первом удобном случае как бы нечаянно 
прикоснувшись к женщине. Изображение лягушки, вышитое бисером на 
платке, держали перед рожавшей женщиной для того, чтобы обеспечить 
новорожденному крепкое здоровье и долгую жизнь [4]. 

Информация об обычае хаты и манси искать поддержку в природе, в 
частности у деревьев знаменовала порядок взаимоотношений с 
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окружающей средой. Пару растущих рядом больших деревьев называли 
дедушкой и бабушкой; кроме того, дерево представлялось лестницей, 
связывающей земной, подземный и небесный миры. 

Духи-предки ханты и манси связаны с миром природы многими 
«нитями», как и различные духи леса, хозяева зверей и угодий. Более того, 
подчас границы между духом и живой природой вообще не существует. У 
хантов есть многочисленные представления о происхождении некоторых 
духов от растений. Сохранились и представления о тесной связи фигурки 
духа с тем деревом, из которой она сделана. 

Помимо благожелательных духов, человек мог встретить в тайге 
существ иного характера. В мансийской мифологии и фольклоре часто 
встречаются упоминания о менквах, лесных богатырях, враждебных  
человеку. Для хантов и манси менквы были не только персонажами мифов и 
сказок. До недавнего прошлою в лесах можно было видеть установленные 
людьми деревянные изваяния этих богатырей.  

Инфатьев П.П. в работе «Путешествие в страну вогулов» пишет: «Во 
время одного из походов, целью которого было обнаружение остатков 
древнего святилища, проводник вывел нас па гриву, поросшую елями и 
мелким частым березняком. Место было пустынное, до ближайшего жилья 
не менее 50 километров. Здесь на небольшой поляне, в призрачных 
сумерках летней ночи мы увидели семь деревянных изваяний. Обернутые 
белой тканью, они были хорошо заметны на фоне темной стены древесных 
стволов» [5, с. 67]. 

В фольклоре народов ханты и манси  существуют  сюжеты о менквах-
людоедах, менквах как первых людях и менквах-богатырях. В более 
архаичных сюжетах менкв – деревянный гигант, вытесанный когда-то 
верховным божеством из ствола лиственницы. Менквы нападают на людей, 
убивают и съедают их. При внешнем человекоподобии весь образ жизни 
менква, его наклонности - воплощение начала, противного человеку. Это 
гиперболизированный образ чего-то чужого, враждебного. Люди полагали, 
что убить менква можно, только выстрелив из ружья медной пулей в грудь 
великана, где находится его уязвимое место. Антиподами менквов являются 
добрые лесные духи [5, с. 68]. 

Соответственно передача данной информации способствовала  
формированию представления об окружающем мире и помогала народу 
сохранить себя. 

Традицией передаваемой от поколения к поколению у хантов и манси 
стало бережное отношение к слову. «Слова зря не скажи». По древним 
представлениям, произнесенное слово оказывает  влияние на окружающий 
мир, человека и его отношения с этим миром. Правило гласило, что, 
говорить можно только о реальных вещах, имеющих место в созданном 
богами пространстве. 

Например, когда дело касается рыбной ловли или охоты, то ханты не 
разговаривают или перебрасываются словами лишь изредка: ситуация 
покажет, как надо действовать. Разъезжающиеся на обласках или лыжах 
даже не договариваются о месте и времени следующей встречи, хотя она и 
предполагается. Каждому ясно, где в данное время держится рыба и что ее 
продвижение будет зависеть от уровня воды, от погоды и ветра. Ясно и то, 
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что встреча должна быть там, откуда легче транспортировать добычу, а 
хороший или плохой ход рыбы укажет на время встречи: может быть, 
сегодня, а может быть, через неделю [2, с. 86]. 

Не просто все это - разным людям смотреть на природу одинаковыми 
глазами. У хантов между собой это получается, а у человека из обычной 
среды с хантами - нет. Потому что на лицо в первую очередь разные типы  
культур  и мировоззрения. Участники одной экспедиции вспоминают, что 
когда планировались совместные действия, ханты одобрительно кивали в 
ответ на наши предложения, но, когда природа вносила свои изменения, они 
молча делали по-своему и всегда правильно. Много столетий они 
нарабатывали опыт, теперь опыт работает на них [2]. 

По мнению ханты и манси, мысли, выраженные словами, есть 
производное мира духов. Но не стоит забывать, что духи бывают разные. 

Искусство сказителей у ханты и манси ставилось на почетно место с 
шаманами. Некоторые фольклорные сюжеты исполняются только в 
музыкальном сопровождении. Ранее считалось, что извлекать из 
«деревяшки» музыкальные звуки может лишь тот, кто вступил в связь с 
духами. Сказительское искусство носило династийный характер. Наиболее 
выдающиеся певцы - сказатели происходили  из  зарекомендовавших себя 
на этом поприще семей. Ими становились младшие сыновья и дочери. 
Фольклорный репертуар передавался вместе с семейными традициями, 
являясь  системой хранения информации о прошлом. Это были первые 
архивы данных, которые формировали принципы выживания, не 
позволявшие  народам ханты и манси забывать свое прошлое, тем самым 
создававшим основу жизни и деятельности [6, с. 91]. 

Многие ханты и манси охотно и довольно часто пересказывают друг 
другу различные сюжеты. Некоторые из них отличались значительной 
вариативностью,  другие сюжеты были  - представлены в канонической 
форме, третьи и вовсе «закрыты» для посторонних ушей. Все зависело от 
того, к какой категории относится тот или иной текст [6, с. 92]. 

Информация в таком виде как предания обычно рассматривались как 
«дедовские заветы». По своей сути они весьма близки к сказкам в 
общепризнанном смысле слова. Их основной целью являлось объяснение 
непонятных явлений,   поведенческих норм и правил, а также предписаний, 
руководства к действию в определенных случаях. Как правило, предания 
носили нравоучительный характер и были рассчитаны на воспитание 
молодого поколения [6]. 

Таким образом, до появления письменности  у народов ханты и манси 
функции документа выполняла многофункциональная информация,  
которая была ориентирована на удовлетворение различных человеческих 
потребностей. В том числе особое место в информационном банке данных 
занимали вербальные коммуникативные связи формировавшие 
представление  об организационной стороне жизни ханты и манси: порядке 
подчинения, взаимоотношениях с окружающим миром, с соседями. 

Основой жизнедеятельности народов ханты и манси стали 
разнообразные  информационные потоки, передающиеся от поколения к 
поколению различными способами: через старейшин, применение 
своеобразной сигнализации, появление системы мнемонических знаков для 
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ведения счета предметов, закрепляющие информацию с помощью 
различных насечек, зарубок, примет. 

Хранилищами информации становились мифы, захоронения, 
символические знаки об умерших, знаки клейма для оленей. 

Необходимо констатировать наличие у народов ханты и манси  
целостной информации о окружающем мире, ее доступность для членов 
сообщества, что позволяло обеспечить  своевременный и 
беспрепятственный  доступ жителей к интересующим их данным. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ЗНАНЬ 
 

THE FORMATION OF STUDENT MOTIVATION TOWARDS LEARNING 
FOREIGN LANGUAGES AS A PRECONDITION FOR INCREASE OF THEIR 

KNOWLEDGE QUALITY 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК УСЛОВИЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ 

ЗНАНИЙ 
 

     Публікація присвячена дослідженню мотивації як неодмінної умови 
формування інтересу студентів до навчання, вдосконалення їх умінь та 
навичок та підвищення якості їх знань. У ній подається аналіз основних 
чинників, які впливають на підвищення мотивації студентів. 

 Визначальним фактором у процесі опанування іноземної мови 
виступає мотивація, тобто усвідомлення студентом життєвої необхідності у її 
вивченні. Як провідний фактор регуляції активності особистості, її поведінки, 
діяльності, мотивація становить винятковий інтерес для педагога. Важко 
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налагодити ефективну педагогічну взаємодію зі студентом без урахування 
особливостей його мотивації. Так, за об’єктивно однаковими їх діями можуть 
ховатися різні причини. 

 Мотивація навчання визначається як окремий вид мотивації, що 
включена до діяльності навчання, навчальної діяльності. Як і будь-який 
інший вид, навчальна мотивація визначається рядом специфічних для цієї 
діяльності факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою 
системою, освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-
друге, - організацією освітнього процесу, по-третє, - суб’єктними 
особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, 
здібності, самооцінка, його взаємодія з іншими учнями чи студентами тощо); 
по-четверте, - суб’єктними особливостями педагога і перш за все його 
відношенням до студента; по-п’яте, - специфікою навчального предмета. 

 Високу навчальну мотивацію забезпечують такі чинники, як відбір тем 
занять і ситуацій, що відповідають комунікативним потребам студентів, 
усвідомлення ними значущості й цінності навчального матеріалу, 
забезпечення індивідуальних стратегій засвоєння матеріалу, його високий 
інтелектуальний рівень, що активізує розумову діяльність, а також 
використання на заняттях інформаційних технологій. 

Загалом мотиви навчання мають подвійний характер. По-перше, вони 
можуть бути зовнішніми і виступати у вигляді вимог навчальних планів, 
програм, викладача. Такі мотиви ґрунтуються на почутті обов’язку перед 
суспільством, сім’єю, учителем, товаришами. 

В їх основі – переконання у доцільності певної діяльності, почуття 
відповідальності, поваги до вимог вишу, бажання зміцнити свою репутацію 
хорошого студента тощо. Іноді зовнішні мотиви можуть мати й негативний 
характер, наприклад, коли студент навчається, щоб уникнути покарання з 
боку викладача чи батьків. По-друге, мотиви навчальної діяльності можуть 
зумовлюватись внутрішніми почуттями студента, пов’язаними з особистими 
інтересами, переконаннями, намірами, мріями, ідеалами, пристрастями, 
сформульованими раніше настановами. 

Дія зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації (“я повинен” і “мені 
хочеться”) має бути врівноваженою. Абсолютизація внутрішнього 
зацікавлення звужує фактичні можливості студента, а сухий підхід із позиції 
зовнішніх вимог позбавляє процес навчання емоційного забарвлення. Проте 
у всіх випадках найменшу користь приносять зовнішні негативні мотиви, 
залякування “двійками” тощо. 

  Нарешті, мотивацію слід розглядати не як короткочасний фактор 
діяльності, який можна відкинути після досягнення мети. Йдеться про те, 
щоб почуття обов’язку було стабільним і закріплювалось у характері людини 
у постійне прагнення до діяльності, щоб воно стало рисою людини і 
впливало на хід її життєдіяльності й тоді, коли самі стимулюючі фактори 
перестають діяти. 

Оскільки мотивація має велике значення у навчанні іноземної мови, 
викладачеві важливо своєчасно зберегти і підтримати її. Але для цього йому 
необхідно чітко бачити можливі джерела мотивації. Розглянемо деякі з них. 

1. Усвідомлення і прийняття студентом соціальної необхідності 
вивчення 
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іноземної мови. Тут слід нагадати, що В.Сухомлинський вважав 
необхідним формувати в студентів почуття повинності. Людина працює 
насамперед тому, що її праця має суспільний сенс. Стосовно іноземної 
мови, він полягає в тому, що вона є знаряддям політичної боротьби, 
знаряддям розвитку економічних і культурних відносин з іншими народами, а 
також засобом одержання необхідної для суспільства інформації – 
політичної, наукової та культурної.  

2. Формування у студентів  особистісних потреб вивчення іноземної 
мови. 

     3. Вагомим, постійно діючим джерелом  мотивації навчання іноземної 
мови є задоволення від самого процесу навчання, те, що називають радістю 
пізнання. Йдеться про те, щоб студент не відчував надмірних труднощів у 
навчальній праці. Разом із тим, слід пам’ятати, що постійне переборення 
труднощів є також неодмінною умовою такого задоволення.  

Задоволення від навчальної праці зумовлюється такими двома 
факторами. По-перше, радістю досягнення результату, яка спочатку 
випливає з окремих успіхів, а згодом може стати постійною внутрішньою 
потребою, нормою. Потреба успіху формується за умов, коли студент 
постійно домагається позитивних результатів. 

По-друге, задоволення від навчання зумовлюється тим, що у його 
процесі реалізується потреба інтелектуальної діяльності, закладена у людині 
еволюцією. Завдяки цій потребі людина прагне до подолання труднощів 
навіть тоді, коли це не має для неї ніякого практичного значення. Прикладом 
цього може бути участь в інтелектуальних іграх тощо. Вдале розв’язання 
задачі, проблеми, забезпечує нове, ширше розуміння дійсності, що й 
викликає у людини почуття задоволення. 

         4. У формуванні мотивів вивчення іноземної мови і позитивного 
ставлення студента до предмета велику роль може відіграти сам педагог. 
Тут насамперед йдеться про стосунки, які склалися між ним і кожним 
студентом зокрема. Якщо вони доброзичливі, довірливі, передбачають 
взаємодопомогу, мотив радості від навчання має сприятливий ґрунт, а 
позитивне ставлення студента до викладача переноситься на предмет. 
Водночас відчуженість, недовір’я, авторитарність, іронія з боку педагога 
викликають у студента відповідні негативні почуття і зумовлюють пасивне 
ставлення до предмета, небажання бути активним на уроці тощо. Байдужий 
педагог не може захопити своїх учнів предметом. Якщо ж він постійно 
демонструє відданість своїй справі, впевненість в успіху своєї діяльності, 
віру в культурно-пізнавальну цінність предмета, це відразу передається 
студентам і стає джерелом мотивації навчання [1, c. 14-17]. 

 Застосування інформаційних технологій допомагає зробити 
навчальний процес цікавим, творчим та розвивати мотивацію студента. При 
цьому роль педагога полягає у підборі необхідних електронних підручників, 
підготовці додаткових запитань і тестів та внесення їх до всіх комп’ютерних 
програм, з якими працюють студенти. 

 Інтернет розвиває трансферні навички студентів, спонукає їх 
використовувати інформацію, що безпосередньо стосується їхнього 
особистого та професійного життя. Більше того, вони мають можливість 
спілкуватися зі своїми ровесниками з англомовних країн, що значно 
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підвищує їхню мотивацію та поінформованість щодо інших мовних культур, 
що вивчаються, а також сприяє розвитку їх самостійності. 

 Важливим аспектом підвищення мотивації студентів до навчання є 
використання на заняттях мультимедійних засобів. Останні дозволяють 
задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст, 
графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис. 
Застосування мультимедійних матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує 
час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через одночасне 
використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40%. Завдяки 
використанню мультимедійних засобів студенти відпрацьовують усі аспекти 
мови: фонетичний, граматичний, лексичний та комунікативний, що дозволяє 
ефективніше та швидше оволодіти мовним матеріалом, набути мовленнєвих 
навичок та вмінь [4, с. 5-9]. 

 Використання проектних завдань і участь у проекті дозволяє студентам 
бачити практичну користь від вивчення іноземної мови, що, у свою чергу, 
сприяє зростанню комунікативної компетенції студентів у професійній сфері 
та підвищенню їх інтересу до навчання. Проектна методика дозволяє 
розвивати професійні вміння студентів засобами іноземної мови. Суттю 
вищезгаданої методики є використання пошукових, проблемних методів, 
творчих у своїй основі, які є дидактичним засобом активізації пізнавальної 
діяльності, розвитку креативності і одночасно формування певних 
особистісних якостей студентів у процесі створення конкретного продукту. 

 Великого значення у формуванні інтересу до навчання набуває 
використання на занятті автентичних матеріалів, зокрема відеофільмів, на 
перевагах і важливості застосування яких наголошують як зарубіжні, так і 
вітчизняні методисти. На основі відеофільмів можна сформулювати досить 
багато завдань, які сприятимуть появі інтересу до вивчення іноземної мови 
та формуванню компетенції в говорінні, аудіюванні та на письмі. Для 
перевірки розуміння відеоматеріалу можна використовувати рольові ігри 
(драматизацію переглянутого фільму або окремих сцен), персоналізацію 
побаченого й почутого, роботу над відпрацюванням нового лексичного 
матеріалу та, як підсумок, написання твору або листа від одного героя 
іншому [2, с. 2-4]. 

 Формування мотивації студентів до навчання є неодмінною умовою 
підвищення якості їх знань. Відбір тем занять, що відповідають 
комунікативним потребам студентів, застосування мультимедійних засобів, 
використання Інтернету та ознайомлення з автентичними матеріалами 
забезпечують інтенсифікацію та оптимізацію навчального процесу. Крім того, 
важливе місце у формуванні мотивації до навчання посідає реалізація 
взаємообумовлених дій викладача і студента на основі врахування 
індивідуальних особливостей останнього. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА(НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.СТЕЛЬМАХА) 

В статье рассматриваются особенности формирования мирового 
образовательного пространства и влияние этнокультурной лексики (на 
материале поэтических текстов М.Стельмаха) на развитие 
образовательного пространства Украины. 

Ключевые слова: образование,  мировое образовательное 
пространство, этнокультурная лексика,  поэтические тексты. 

 
ETHNOCULTURAL VOCABULARY IN THE PROCESS OF THE 

DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL SPACE (ON THE MATERIAL OF M. STELMAH’S POETIC 

WORKS)    
Features of formation of world educational space and influence of 

ethnocultural vocabulary (on the material of M.Stelmah’s poetic works) on the 
development of educational space of Ukraine are considered in the article. 

Key words: education, world educational space, ethnocultural vocabulary, 
poetic texts. 

 В останній чверті ХХ століття у світі відбулися кардинальні зміни, 
зумовлені загальними процесами глобалізації, які вплинули на 
фундаментальні основи розвитку освіти. Інтеграція стає наріжним каменем 
усіх трансформацій у галузі освіти. Національні системи освіти вступають в 
епоху неперервного реформування, головною метою якого є підвищення 
якості освіти в процесі зближення різних національних освітніх систем. У 
науковому забезпеченні модернізації української освіти важливе місце 
посідає прогноз еволюції світової освіти, встановлення сучасних і 
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перспективних тенденцій розвитку освіти в окремих країнах, в геополітичних 
регіонах в глобальному масштабі.  

Становлення України як молодої держави європейського типу 
супроводжується проблемами, що пов'язані з світоглядним, моральним, 
духовним потенціалом людини і суспільства. Багаторівнева, неоднорідна, 
різнонаправлена сукупність усього комплексу соціальних відносин, що 
пронизують сучасне українське суспільство, здається, вже отримала велику 
кількість зовнішніх та внутрішніх впливів, цілеспрямованих актів, стимулів, 
які мали б сприяти швидкому проходженню того етапу, який в синергетичних 
системах називають «точкою біфуркації» [3: 39], за якою - перехід на якісно 
новий рівень, осистемлення епізодичних новоутворень, гармонізація і 
ціленаправлений магістральний рух ідеї нового, що нанизує на себе весь 
соціальний простір, одним із складових якого є й простір освітній. Він має 
щонайменше два виміри: об'єктивний і суб'єктивний. Вимір об'єктивний - це 
реально існуючі елементи спеціально сформованого освітнього простору, 
місцевого, загальнодержавного чи глобального, що представлені 
соціальними умовами, інформаційним та законодавчим забезпеченням, 
окремими освітніми системами з їх програмами та подіями: 
розпорядженнями, навчальними планами, статистичними звітами, 
конкурсами, конференціями, семінарами і т.д. Ці елементи реально існують і 
виявляють свій вплив на конкретного суб'єкта освітнього процесу певною, 
більшою чи меншою, мірою. Вимір суб'єктивний - це ті елементи освітнього 
простору, що існують віртуально у свідомості людини, це простір ще 
нереалізованої норми, ідеалу, який виявляє зв'язок з реальним станом речей 
також лише певною мірою [3: 35].  

Світовий освітній простір як глобальний об’єкт дослідження вивчається 
вітчизняними і російськими вченими. Зокрема детально розглядаються 
особливості реформування національних систем освіти в контексті 
глобалізаційних процесів (В.П. Борисенков, О.Н. Джуринський, В.Г. Кремень, 
О.Б. Лисова, В.І. Луговий, А.А. Сбруєва), або окремі аспекти освіти: 
проблема забезпечення якості освіти (О.І. Ляшенко, Н.Н. Найдьонова), 
міжнародні дослідження в освіті (З.І.Батюкова, Т.Д. Шапошнікова,             
О.В. Сухомлинська), світовий освітній простір як продукт педагогічної думки, 
що розвивається (М.П. Лещенко,  А.А. Селіванов, С.О. Сисоєва. Системно 
вивчаючи основні межі світового освітнього процесу (аналіз теоретичних 
проблем глобалізації освіти з позиції державного підходу; аналіз сукупності 
всіх освітніх і виховних закладів, науково-педагогічних центрів, урядових і 
громадських просвітніх організацій, особливості функціонування систем 
освіти різних регіонів і країн тощо), досліджує проблему глобалізації                 
Б.Л. Вульфсон [2: 4]. Він також вважає, що нині формування світового 
освітнього простору, з одного боку, здійснюється в процесі взаємної 
адаптації національних освітніх систем в умовах державного реформування 
освіти певної країни в напрямі інтеграції, а, з другого – воно пов’язане з 
розвитком транснаціональної освіти, спрямованої, насамперед, на пошук 
оптимальних умов задоволення освітніх потреб окремої людини в умовах 
глобалізації та інтернаціоналізації різних сфер суспільного життя в 
сучасному світі [2: 4].  

Мета нашої роботи –  схарактеризувати поняття освітнього простору; 
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проаналізувати роль та значення етнокультурної лексики у процесі розвитку 
освітнього простору. 

Освіта – це один із найоптимальніших і найінтенсивніших способів 
входження людини у світ науки та культури. Саме під час здобуття освіти 
людина засвоює культурні цінності. Оскільки зміст освіти черпається і 
безперервно поповнюється із культурної спадщини різних країн і народів, із 
різних галузей науки, яка постійно розвивається, а також із життя та практики 
людини, вбачаємо актуальним дослідження значення етнокультурної 
лексики в процесі розвитку освітнього простору. 

 Міжнародна спільнота сьогодні об’єднує зусилля у сфері освіти, 
прагнучи виховувати громадянина світу і всієї планети. Інтенсивно 
розвивається світовий освітній простір. Тому світовою спільнотою 
висуваються вимоги формування глобальної стратегії освіти людини 
(незалежно від місця та країни проживання, типу і рівня здобуття освіти). 
Одночасно здобуття освіти є процесом трансляції культурно оформлених 
зразків поведінки і діяльності, а також сталих форм громадського життя. У 
зв’язку з цим дедалі чіткіше простежується залежність розвитку окремих 
країн від рівня та якості освіти, культури і кваліфікації громадян. 

Духовне в людині проявляється завдяки її «вростанню» в культуру. 
Саме в процесі навчання і виховання людина набуває соціокультурних норм, 
які мають історичне значення для розвитку цивілізації, суспільства і людини. 
Тому при визначенні цілей і завдань освітніх систем уточнюється соціальне 
замовлення. У свою чергу, зміст освіти може бути обмежений стандартами 
регіону, країни, всього світу, які враховують характер взаємодії людини з 
культурними цінностями, міру і ступінь їх засвоєння і створення. 

Необхідно зазначити, що етнокультура як історична спадщина народу  
безпосередньо пов’язана з народно-поетичною творчістю, а остання, в свою 
чергу, переплетена з традицією в її етнічному і побутовому аспекті та є 
визначальним показником як етнічної, так і національної свідомості.  
Етнокультурна лексика присутня у багатьох творах українських 
письменників, зокрема й у віршах М.Стельмаха. Він - поет української 
культури з її фольклорною стихією, емоційністю, душевною відкритістю. 
Проблеми, яких торкається Михайло Стельмах, розв’язуються відповідно до 
ментальності українця, його душевного складу [1: 127]. Поезія М. Стельмаха 
вступила в діалог з новою і старою культурою. При цьому важливо, що саме 
конкретна людина (а не абстрактний індивід чи суспільство в цілому) 
відображають власне сприйняття тих чи інших подій. Більшість смислів, які 
породжуються в поетичному мовленні М. Стельмаха, – індивідуальні за 
своєю природою: вони складають його концептосферу, що є частиною його  
ідіостилю [5: 175].  Важливо, що саме видатні представники конкретної 
культури здійснюють концептуалізацію світу, оскільки культура – це не лише 
соціальний продукт, але й індивідуальний. 

М. Стельмах репрезентував себе у поезії як видатна індивідуальність. 
Поет добре усвідомлював, що зовнішній світ і душа людини – різноприродні 
сутності. М.Стельмах створює власний світ, він не завжди прозорий і 
зрозумілий, але завжди прекрасний і завжди привабливий. Мальовничі 
картини рідної природи постають одна за одною з-поміж рядків ранніх поезій 
М.Стельмаха. Свіжість поетичних барв передається метафорами і 
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епітетами, цікавими порівняннями. Поет милується красою полів і лісу, 
трав’янистих лугів і зелених гаїв; він бачить, як „вітерець в житах здіймає 
хвилі, горять на жовтих віях роси“, і він знає, що вже „ходить червень 
полохливий і молоко полям приносить“. А там настане липень, який 
„виклепає коси і поскладає в копи жито“, за ним – „серпень запросить в 
гості осінь і стане в травах сам жевріти“. Такі персоніфіковані картини 
природи щедро розкидані в поезії „Доброго ранку“ [4: 155].  

Відомо, що етнокультурну лексику розглядають як одну зі складових 
етнокультури народу. У поетичних текстах М.Стельмаха знаходимо 
етнокультурну лексику, зокрема, у вірші „Козак“ [4: 18] передано високе 
патріотичне почуття козака. Почувши, що в огнях його рідний край, козак 
долає важкі перешкоди – заросле осокою і комишем болото, здиблену 
хвилями ріку – і мчить на бій. У двобої з напарником він перемагає, бо хоч і 
„коротка люлька в козака, та довга шабля“ в нього. У тексті поезії 
„Вугляр“[4: 12-13] знаходимо діалектизми, що входять до етнокультурної 
лексики, зокрема: бугани (болотне зілля), рагеля (рибальська снасть), майор 
(купа дров, прикритих землею, з якого випалюють вугілля). У цьому творі 
поет змальовує образ великого патріота України, що палко любить свою 
землю, родину. Головний герой завів ворога у трясовиння, але сам 
залишився живим і повернувся до своєї родини. У цьому поетичному тексті, 
як і в багатьох інших, спостерігаємо зв’язок із фольклором, народними 
традиціями.  

Поетичний текст часто розглядають як продовження життя самого 
поета. Унікальне світорозуміння і життя створює унікальну картину світу 
митця. М. Стельмах розвивається всередині конкретного культурного 
простору, він з дитинства засвоює досвід, накопичений українським 
народом, досвід світосприйняття і формує на його основі власні 
індивідуальні смисли, що згодом утворюють його індивідуально-авторську 
картину світу, яку необхідно вивчити комплексно і всебічно для побудови 
концептуарію української мови. 

Таким чином, можна зробити висновок, що етнокультура є складовою 
частиною загальної культури нації. В свою чергу етнокультурна лексика є  
однією із складових частин етнокультури. Без розуміння ролі етнокультурної 
лексики у розвитку освітнього простору неможливо в повній мірі вивчати 
процеси еволюції освіти, встановлення сучасних і перспективних тенденцій 
розвитку освіти. Етнокультурна лексика в поезії видатного представника 
української культури М.Стельмаха є яскравим прикладом  у процесі розвитку 
освітнього простору України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ЗВОРОТІВ 
У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Робота присвячена перекладу емоційно-експресивних зворотів мови у   

художніх текстах. У статті розкриваються основні проблеми перекладу 
художніх текстів, характеристика емоційно-експресивних зворотів.   

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНЫХ 
ОБОРОТОВ В  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ КАК СПОСОБ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Работа посвящена особенностям перевода эмоционально - 

экспрессивных  оборотов речи в  художественных текстах. В статье 
раскрываются основные проблемы перевода эмоционально-экспрессивных 
оборотов речи, характеристика эмоционально-экспрессивных оборотов. 

 
THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF EMOTIONAL EXPRESSIVE 
PHRASES OF SPEECH IN LITERARY TEXTS AS THE MEANS OF 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 
Work is devoted the main features of translation of emotional expressive 

phrases of speech in texts. The basic problems of translation of texts, the 
description emotional expressive phrases of speech of are depicted in this article. 

 
 Одним із суттєвих питань сучасної лінгвістики є вивчення художнього 

тексту як одиниці комунікативного акту.  
Експресивність - це "сукупність семантико-стилістичних ознак одиниць 

мови, які забезпечують її властивість виступати в комунікативному акті 
засобом суб'єктивного вираження ставлення мовця до змісту або адресата 
мовлення. Відомий український мовознавець В.А. Чабаненко під 
експресивністю розуміє "підсилену виразність, соціально й психологічно 
мотивовану властивість мовного знака (мовленнєвого елемента), яка 
підсилює, загострює увагу, активізує мислення, викликає почуттєву напругу 
слухача (читача). Виразним, на його думку, є будь-який знак, і тому доцільно 
під експресивністю розуміти підсилену виразність. Поняття "експресії" 
вчений тлумачить як підсилення (інтенсифікація, збільшення) виразності [4: 
6]. 

Експресивність тісно пов'язана з емоційністю, що спричинило 
ототожнення деякими вченими цих понять. Але "експресія, експресивність 
може пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне і вольове у їх вияві. 
Тому експресивність набагато ширша за емоційність у мові" [2: 198]. 

Експресивність властива усім рівням мови. На морфологічному 
(словотвірному) рівні "емоційного забарвлення досягають за допомогою 
словотворчих засобів (афіксації, словоскладання і т.д.), що надають 
лексичним утворенням значення пестливості, здрібнілості, згрубілості, 
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зневажливості, іронії, поваги, жартівливості, фамільярності тощо. 
Мета даної роботи – проаналізувати основні характеристики емоційно-

експресивних зворотів; розкрити особливості перекладу емоційно-
експресивних зворотів мови у   художніх текстах як засіб міжкультурної 
комунікації.  

Арсенал зображувальних мовних засобів сучасної української 
літературної мови настільки багатий, що ним можна виразити 
найрізноманітніші відтінки людських емоцій: зворушеності, радості, 
захоплення, або навпаки, зневаги, обурення, гніву [2: 192]. 

  Експресивні засоби мови розглядаються в багатьох працях. Проте, як 
слушно зауважує академік В.В.Виноградов, “у лінгвістиці мало досліджені 
експресивні елементи та їх розвиток на матеріалі окремої конкретної мови” 
[4: 8].  

Експресія – це не те, що надає образності, емоційності, характерності, а 
те, що саме породжується емоційністю, образністю, характерністю 
мовлення. Експресія – це не виразність, а інтенсифікація, підкреслення 
виразності, це збільшення вражаючої (діючої) сили вислову, надання йому 
особливої психологічно мотиваційної піднесеності. Експресія пов’язана не 
лише з емоціями та образним, а й іншими планами вислову – вольовим, 
естетичним, соціально-оцінним, нормативним, формально-структурним, 
семантичним, ситуативним. 

    Образність мови передбачає не тільки експресивність, але й 
картинність, яскравість, наочність. Основним засобом створення 
експресивності вважається метафоризація. Метафора, на думку мовознавців 
займає головне місце серед виражальних образних уявлень. 

Метафора – вид тропів, побудований на основі вживання слів та виразів 
у переносному значенні [2: 190]. 

У широкому розумінні метафорою називають будь-яке вживання слів у 
переносному значенні. Метафори є не тільки образними – тропами 
поетичного мовлення, а й джерелом виникнення нових значень. У метафорі 
відображається здатність людини вловлювати схожість і подібність між 
різними індивідами, класами об’єктів, а потім  за цією схожістю переносити 
назви предметів справжнього носія чи функції на характеризовану особу або 
предмет. 

Семантична структура метафори завжди складна, тому що вона асоціює 
щонайменше два об’єкти – основний (референт) і допоміжний (корелят). В 
метафори актуалізуються не всі семи, тому залишається можливість різного 
сприймання і тлумачення, і саме цим метафора цікава і цінна в художній 
мові. 

Як відомо метафора несе у собі нове значення. Тому при перекладі на 
іноземну мову такі обороти повинні бути адекватно передані. Основною 
складністю перекладу метафор є неможливість використання описового 
перекладу, тому що при цьому буде втрачатися частина змісту. Перекладачу 
необхідно створити певний образ, без втрати змісту. 

Метонімія – це троп, основу якого складає заміна одних назв іншими на 
ґрунті суміжності їх завчань [2: 326]. Метонімія справляє враження мовлення 
«навпростець», є стильовою рисою живої розмовної мови. Як 
скомпресована, згорнена номінативна структура метонімія зручна для 
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використання в усному мовленні, відповідно продуктивна, стилістично 
експресивна і не входить за межі стильових норам. 

У художньому тексті метонімія цікава тим, що ніби вихоплює і висвітлює 
найважливіше слово, фокусує на ньому увагу. 

Синекдоха – це різновид метонімії, такий стилістичний зворот, у якому 
ціле подається через назву його частин, загальне – через   часткове 
вираження [2: 330]. 

Метонімія і синекдоха пов’язані функцією зміщення назв на ґрунті 
суміжності. Проте якщо метонімія заміщує цілим його частини, то синекдоха 
заміщує частиною ціле, що складається з таких частин [2: 334]. 

Гіпербола – образне перебільшення, яке виявляється в тому, що якась 
ознака приписується предметові такою мірою, якою вона реально йому не 
властива і не можу бути властивою. Основне завдання гіперболи – звернути 
увагу на цей предмет, підкреслити позитивні чи негативні якості [2: 347]. 

Гіпербола як засіб експресивності дуже поширена у художніх текстах. 
Епітет – належить до загальновідомих словесних художніх засобів. Це 

художнє, образне значення, що підкреслює характерну рису, визначальну 
якість явища, предмета, поняття, дії [2: 356]. 

Проте, на відміну від логічного, поетичне означення не має на меті 
вказати на такі ознаки предмета, які могли б відокремити його в нашому 
уявленні від інших, подібних до нього предметів. 

Одним із найефективніших стилістичних прийомів видобування й 
передачі емотивної експресивності є парцеляція, тобто прийом 
стилістичного синтаксису, що полягає у розчленуванні цілісної змістово-
синтаксичної структури на інтонаційно та пунктуаційно ізольовані 
комунікативні частини. В результаті членування одного речення, переважно 
складного або досить поширеного, виникає дві частини, з яких основна 
називається базовою, а менша – парцелятом. Стилістичний аспект 
зосереджується саме на парцеляті [4: 328]. 

Сенс цього прийому полягає у тому, щоб надати мовленнєву динаміку, 
щоб спеціально порушити звичні синтагматичні моделі з метою емоційного 
підкреслення , емфатичного виділення тих чи інших слів і словосполучень. 

Особливою експресивністю і характером уживання відзначаються такі 
лексеми, які є індивідуально – авторськими  утвореннями. Якщо для 
звичайних слів головною функцією є номінативна, то для оказіоналізмів – 
експресивно-зображальна. При цьому індивідуально-авторські утворення 
несуть у собі інформацію про об’єкт, конкретно співвіднесений із об’єктом 
позамовної дійсності. 

Емотивно-експресивні функції у мові також виконують і фразеологізми. 
Серед них виділяємо перш за все ті ідіоми, які є експресивними сигналами 
різних емоцій людини ( захоплення, схвалення, подив, досада, 
розчарування, обурення, гнів і т.п.) [2: 319]. 

Вказані тропи і фігури мови викликають важкість у перекладі, тому що 
вони сповнені емоційності і експресії, яку необхідно передати. Без 
правильної передачі емоційно – експресивних  зворотів художній текст може 
втратити свою самобутність та яскравість.   

До основних проблем під час перекладу емоційно-експресивних 
зворотів можна виділити такі: 



 

84 

1. Розбіжності  у значеннях, характерних різним мовам. Не існує 
двох різних мов, у яких смислові одиниці (морфеми, слова, стійкі 
словосполучення) повністю співпадали зі своїми референтними значеннями; 

2. Наявність лексики, яка характерна тільки для певної нації. 
казкова жар-птиця – fabulous firebird; ділитися шматком хліба - live in peace 
and friendship, live in harmony; чимчикує заєць в ліс [3: 239] – the hare hops to 
he forest;  

3. Лексика з різним експресивним забарвленням «верби зелені 
заглядають в душу мою» [3: 250] - green willows look into my soul, іти 
спатоньки – do to bed. 

Отже, виникнення мовленнєвої експресії на емотивній основі щоразу 
пояснюється тим, що людське слово – це, з одного боку, яскравий показник 
духовного стану мовця, а, з другого боку, - сильний стимулятор психологічної 
мобілізації й інтелектуальної активізації суб’єкта. І при перекладі емоційно-
експресивних зворотів, необхідно передати образність, яскравість, їх 
самобутність.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОРІВНЯНЬ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ КРІЗЬ 
ПРИЗМУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

Робота присвячена особливостям перекладу порівнянь художніх 
текстів, які відіграють важливу роль у міжкультурному спілкуванні. У 
статті розкриваються основні міжкультурні ускладнення, з якими 
стикається перекладач, трансформуючи художній текст з української 
мови на англійську. 

Ключові слова: художній текст, міжкультурна комунікація, проблеми 
перекладу, прийом порівняння. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СРАВНЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Работа посвящена особенностям перевода сравнений 

художественных текстов, которые играют важную роль в 
межкультурном общении. В статье раскрываются основные 
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межкультурные осложнения, с которыми сталкивается переводчик, 
трансформируя художественный текст с украинского языка на 
английский. 

Ключевые слова: художественный текст, межкультурная 
коммуникация, проблемы перевода, прием сравнения. 

 
TRANSLATION PECULIARITIES OF SIMILE OF BELLES-LETTERS IN 

THE LIGHT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
The work is devoted to the main translation peculiarities of simile of belles-

letters, which go a long way to cross-cultural communication. The main cross-
cultural complications, which interpreter is faced with transforming belles-lettres 
from Ukrainian into English are depicted in this article. 

Key words: belles-letters, cross-cultural communication, problems of 
translation, device of simile. 

 
Серед багаточисленних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, 

важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної 
мовленнєвої діяльності, яку називають “перекладом”. 

Переклад – це, без сумніву, дуже давній вид людської діяльності. З 
давніх-давен переклад виконував важливу соціальну функцію, роблячи 
можливим міжмовне спілкування людей. Поширення письмового перекладу 
відкрило людям широкий доступ до культурної спадщини інших народів, 
зробило можливим взаємодію і взаємозбагачення літератур та культур в 
цілому. 

Велика соціальна значущість та розширення перекладацької діяльності 
не могли не привернути увагу дослідників. Протягом багатовікової історії 
перекладу робились численні спроби теоретично обґрунтувати та осмислити 
діяльність перекладачів, сформулювати критерії якості перекладу, окреслити 
фактори, що впливають на перебіг та результат цього процесу. Проте, як це 
часто трапляється в інших видах людської діяльності, перекладацька 
практика значно випередила теорію перекладу. У своїй роботі перекладач 
постійно стикається з необхідністю вибирати серед різноманітних варіантів 
перекладу, вирішувати, що є найважливішим, та обирати той чи інший спосіб 
подолання труднощів. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що у сучасному світі 
розширюються міжнародні зв’язки і зростає важливість міжкультурної 
комунікації. Так як художні твори відіграють велику роль у міжкультурному 
спілкуванні, метою нашої наукової роботи є дослідити особливості 
перекладу художніх троп, а саме – порівнянь, що є головним методом 
пізнання об'єктивного світу. 

Художній стиль – є найбільш схарактеризованим з усіх функціональних 
стилів, проте це не означає, що він є найбільш вивченим. Це пояснюється 
тим, що художній – найбільш рухливий стиль, який постійно перебуває у 
творчому розвитку. Він не знає ніяких перешкод на шляху до нового, раніше 
невідомого. Крім того, новизна і незвичайність вираження вже давно стали 
умовою успішної комунікації в межах цього функціонального стилю. 

Не дивлячись на обмежене коло тем, що висвітлюються в художніх 
текстах, засоби, що використовуються для їх розкриття, є безмежними. До 
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цього ж, кожен справжній художник слова прагне не до того, щоб злитися зі 
своїми колегами, а навпаки, виділитися, сказати щось по-новому, вразити 
свою аудиторію. 

Мабуть, найяскравішою характерною рисою художнього тексту в цілому 
є досить активне використання різноманітних троп та засобів вираження, 
таких як: метафора, метонімія, порівняння, фразеологізми тощо.  

Порівняння є одним із стилістичних прийомів, що використовується 
найчастіше. Прийом порівняння відіграє велику роль у житті та діяльності 
людини: воно використовується як метод пізнання дійсності та у якості 
засобу художньої мови, що є одним із прийомів замальовки образу [6: 143]. 

Порівнянням називається образне словесне вираження, у якому явище, 
що зображується, певним чином зіставляється з іншим за певною спільною 
для них ознакою, і при цьому в об’єкті порівняння виявляються нові, 
неординарні особливості. 

Як художній засіб, порівняння – це зіставлення двох явищ, предметів чи 
людей за ознакою, що найбільше, найповніше передає задум, позицію та 
світовідчуття автора [2: 236]. 

У результаті зіставлення образів, характерів, подій з іншими об’єктами 
порівняння, зображуване явище конкретизується та стає більш очевидним і 
виразним. 

Дуже часто переклад прийому порівняння викликає труднощі, оскільки, 
те, що є прийнятним в одній мові, може не сприйматися належним чином 
іншою. Особливу складність становить переклад порівнянь художніх текстів. 
Найскладніше перекладати порівняння, що містять властивий лише певній 
нації образ, який може бути: 

• невідомий іншій культурі; 
• сприйнятий по-іншому. 
Такі міжкультурні ускладнення потребують особливого розгляду та 

створення спеціальної стратегії перекладу. 
До основних проблем перекладу порівнянь художніх текстів відносять: 
1. Приналежність порівнянь англійської та української мов до різних 

стилістичних шарів лексики: знати як облупленого (розм.) – to know like the 
book (neutral); 

2. Національна специфіка образу порівняння: як синяя птиця – like 
whistling thrush [5: 129]; 

3. Різноманітні асоціації, експресивність та оцінка, що вкладені в 
образ порівняння: неначе дума – like a thought [5: 137]. 

Образність є однією із найважливіших характеристик порівнянь. Образні 
системи української та англійської мов дуже відрізняються одна від одної. 
Лише деякі образи співпадають в обох мовах, проте більшість з них є 
характерними лише для певної мови. 

Найменше проблем виникає з універсальними для української та 
англійської культур порівняннями: як в казкову жар-птицю – like in a magic 
firebird. Проте ця група є дуже незначною, внаслідок значного розходження 
структурних особливостей англійської та української мов. 

Як було зазначено раніше, в залежності від ситуації перекладач вибирає 
стратегію для вирішення певної проблеми. Випадки, коли образи на рівні 
плану вираження співпадають, але мають різний асоціативний і 
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оцінювальний потенціал, складають найбільші труднощі через те, що не 
ідентифікуються як проблемні: неначе дума – like a thought. В українській 
мові є розрізнення понять думка та дума, так як останнє є дуже глибоким та 
має ярко виражений національний характер. В англійській ці два поняття не 
розрізнюються і передаються одним  словом thought. 

Переклад вважається адекватним та еквівалентним, якщо перекладачу 
вдається зберегти не лише фактичну, але й експресивну, емоційну, 
оцінювальну інформацію, тобто передати як денотативне, так і конототивне 
значення слова чи виразу [4: 11]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що переклад – це складне 
багатогранне явище, окремі аспекти якого можуть бути предметом вивчення 
різноманітних наук. Саме багатогранність цього процесу зумовила 
розходження у визначеннях, які дають різні науковці та відображають його 
різноманітні сторони. Художній переклад – це мистецтво, плід творчості 
[1: 47]. 

Щоб створити художній образ найчіткіше і найяскравіше, автори 
використовують різні стилістичні засоби. Одним із найбільш 
використовуваних засобів є порівняння, яке може стати “підводним каменем” 
для перекладача. 

Отже, порівняння – один з основних прийомів пізнання світу, його 
традиційно вважають найпростішим мовним засобом образності. Однак 
дослідники не завжди враховують складність цієї лінгвістичної категорії, якій 
притаманні антропоцентричність, прагнення до зіставлення через 
оцінювання віддалених одне від одного явищ дійсності, зумовленість 
суб’єктивним досвідом автора [3: 378]. Компоненти порівняння змінюють свої 
семантичні та емоційно-експресивні можливості; вони є відбитком 
особистості автора, викликають широке коло асоціацій, активізують увагу й 
почуття, зумовлюють відповідну реакцію читача. За допомогою порівнянь 
письменник втілює в художніх образах свої життєві сприйняття, будує 
індивідуальну мовну картину світу. Тому дуже важливо враховувати усе це 
при перекладі з однієї мови на іншу. 
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ключових особливостей формування гендерних стереотипів щодо   
фахових перспектив жінок. Автори аналізують результати анкетного 
опитування жителів м. Суми з питання гендерної рівності. 

The article is devoted to the disclosing of a category ‘‘gender’’, key 
features of formation of gender stereotypes as for professional prospects 
of women. The author analyzes the questionnaire’s results of inhabitants of 
Sumy concerning gender equality. 

 
 Сучасні процеси глобалізації та інтеграції формують загальні суспільні 

та особистісні потреби і запити, які безпосередньо пов’язані  з урахуванням 
соціокультурних особливостей статі. Поповнюється науково-практичний 
категоріальний апарат, одним із ключових термінів у якому є «гендер» . 

Гендер - один із базових вимірів соціальної структури суспільства, який 
разом з іншими соціально-демографічними та культурними 
характеристиками (раса, клас, вік тощо) організує соціальну систему[2, 189]. 
Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів, підтримує 
соціально-рольовий статус особистості, який визначає соціальні можливості 
в освіті, професійній діяльності, суспільному виробництві.  

Сучасній науковій спільноті притаманний підвищений інтерес до 
всебічної розробки проблеми гендерної рівності. Т.О. Свида, О.С. Цокур,   
І.Г. Лазар, І.В. Іванова, К.Б. Левченко, О.А. Луценко та ін. присвятили ряд 
власних наукових доробок розкриттю та аналізу зазначеної проблеми.  

На сьогоднішній день жінки, які мають високий освітній потенціал, не 
можуть його реалізувати. Свідченням цього виступає високий рівень 
безробіття серед жінок із повною вищою освітою. Жінки, на відміну від 
чоловіків частіше потерпають від безпідставного звільнення з роботи. Так   
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згідно статистичних даних за 2001 рік, рівень безробіття жінок становив 7 %, 
а чоловіків - 6,6 %). Водночас, рівень безробіття жінок які не мають вищої 
освіти є порівняно нижчим за рівень безробіття чоловіків з аналогічним 
рівнем освіти. Це можна пояснити дією двох причин:  

      - перша – жінки не маючи достатнього рівня освіти погоджуються на 
будь-яку роботу; 

     - друга – жінки реалізують себе як домогосподарки.  
За традиційним педагогічним підходом, система освіти повинна сприяти 

адаптації особистості до існуючих у суспільстві соціальних відносин. 
Завдання школи - розподілити дітей таким чином, щоб «гуманітарії» 
навчались у гуманітарних класах, «технарі» - у технічних і т. д. При цьому до 
першої групи найчастіше відносять дівчат, а до другої хлопців. Донедавна 
традиційний підхід не піддавався сумніву та вважався єдиним можливим 
підходом у педагогіці. 

Однак з позиції критичної педагогіки школа не є засобом адаптації 
людини до суспільства, оскільки вона не зацікавлена у виявленні природних 
схильностей і задатків дитини. Мета школи - не розвивати талант дитини, а 
нав'язати їй певну суспільну роль шляхом умілого конструювання. 
Формування особистості дитини здійснюється за допомогою «прихованої 
навчальної програми», яка передбачає не пряме нав'язування учням тих або 
інших принципів, а підбір відповідних їм завдань і прикладів. Підручники ж 
містять не просто навчальну інформацію, а зашифровані стереотипи та 
впровадження бажаних для даного суспільства переваг. За останні 
півстоліття  в дитячих книгах дівчата в чотири рази частіше хлопчиків 
зображуються з предметами домашнього вжитку (посуд, швабри, ганчірки, 
шиття), а хлопчики використовують інструменти (молоток, плуг, вила, 
зброю). Подібні поведінкові очікування безпосередньо впливають на  
формування «гендерних ролей» чоловіків і жінок.  

Отже, існуюча система шкільної освіти відтворює гендерні стереотипи та 
гендерні ролі притаманні суспільству в цілому. Так як гендерна ідентичність 
індивіда активно конструюється саме в межах шкільної навчально-виховної 
системи. Шкільна освіта не є гендерно нейтральною, оскільки її структура 
більш орієнтована на хлопчиків, а ніж на дівчаток. Якщо для хлопчиків 
відстоювання власної точки зору є демонстрацією знань і здібностей та 
виявом норми, то від дівчаток суспільство цього не вимагає. Дівчат 
орієнтують переважно на виконання так званих «жіночих» видів діяльності, а 
хлопчиків -  в свою чергу на чоловічі сфери діяльності.  

Фемінізація педагогічної професії призводить до того, що у школах 
схильні розвивати в учнях обох статей більш жіночі, ніж чоловічі якості 
(сидіти тихо, виконувати вказівки, уважно слухати вчителя). Хлопчикові для 
того, щоб бути «гарним учнем», необхідно поводитись «як дівчисько». Це 
впливає на формування його особистості в цілому. Дівчата майже завжди 
лояльні до вчителя та загальної обстановки у школі, тому у старші класи їх 
потрапляє значно більше, ніж хлопців. 

У багатьох країнах світу вищу освіту розглядають як один із 
найважливіших засобів досягнення жінкою незалежності. Але гендерні 
стереотипи суспільства як у багатьох країнах світу так і в Україні призвели до 
поділу ринку праці на дві частини: «чоловічу» та «жіночу». Основна 
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відмінність між ними полягає в тому, що ринок праці, в якому більшість 
становлять жінки, має нижчий статус і, відповідно, характеризується нижчою 
заробітною платою. Замість того, щоб рухатися в напрямку до ринку праці із 
вищим ступенем гендерної рівності, в Україні спостерігається посилення 
професійної сегрегації. 

Статистичні дані за 1999 - 2002 роки свідчать про те, що жінки більш 
масово представлені у таких видах діяльності, як гуртова та роздрібна 
торгівля, операції з нерухомим майном, сфера освіти та охорони здоров'я, 
фінансова діяльність, юридичні послуги та соціальне забезпечення. До 
професій, в яких переважають чоловіки, належать водії та машиністи 
рухомого   обладнання,   а   також   професії   в гірничодобувній, металур-
гійній і машинобудівній галузях промисловості, у виробничій сфері та в 
сільському господарстві, а також у різних низькотехнологічних галузях [1, 
31,39].  

Загалом професійна структура зайнятості жінок краще відповідає 
постіндустріальному суспільству, ніж професійна структура зайнятості для 
чоловіків. Це підтверджує висока частка жінок, зайнятих у галузі 
інформаційного обслуговування та бухгалтерського обліку, невиробничих 
видах побутового обслуговування та торгівлі. Найменшим є представництво 
жінок у будівництві. Ще однією галуззю, де спостерігається збільшення 
гендерної віддаленості, є гірничодобувна промисловість, у якій зменшилася 
частка жінок і зросла частка чоловіків. Частка жінок постійно зростає в 
державному управлінні, наданні колективних та індивідуальних послуг, 
праця за кордоном. 

Кількісна перевага чоловіків дуже чітко простежується при розгляді 
гендерного складу керівників підприємств і органів виконавчої влади. 
Практично в усіх галузях економічної діяльності частка жінок на вищих 
посадах незначна. Дані Державного комітету статистики (обстеження 
«Базовий захист населення України», травень 2002 року) демонструють, що 
частка жінок на вищих управлінських посадах у промисловості становила 
20,2 відсотки, а в сільському господарстві вона залишається на рівні 9,5 
відсотки[1, 33]. Найвища частка жінок на керівних посадах представлена у 
невиробничих галузях. 

Незважаючи на те, що законодавство України встановлює гендерну 
рівність, безапеляційним фактом залишається те, що протягом останніх двох 
років дві третини жінок, які знайшли нові робочі місця за допомогою 
державних служб зайнятості, одержували максимально низьку заробітну 
плату. 

Незважаючи на те, що частка працюючих жінок, які мають вищу освіту, 
значно перевищує відповідний показник у чоловіків, зберігається тенденція  
значно нижчої заробітної плати у жінок. Це пов'язано як із прямою 
дискримінацією жінок, так і з більшою часткою жінок, які виконують більш 
низькооплачувані види робіт. 

Окремим видом дискримінації є вертикальна професійна сегрегація, яку 
часто називають «скляною стелею» через її так звану «невидимість». Така 
сегрегація означає, що незважаючи на високий рівень кваліфікації жінці 
досить проблематично отримати колективну згоду та схвалення щодо 
швидкого просування в кар’єрному плані в цілому, та представництво в 
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управлінських колах, зокрема. Саме тому жінки порівняно більше  
витрачають на реалізацію особистих фахових  амбіцій  та перспектив.   

З метою визначення особливостей впливу гендерних стереотипів на 
процес соціалізації нами  було здійснено опитування. Дослідження 
проводилося на території Сумщини в якому взяли участь 120 респондентів. 
Відповіді опитаних розподілилися наступним чином. 

На питання чи знають вони, що означає поняття «гендерний стереотип» 
38% респондентів відповіли «так» і 64 % респондентів зазначили наявність 
власної непоінформованості з даного питання.  

Відповіді на питання «Хто на Вашу думку переважає в сфері 
низькооплачуваної роботі – жінки чи чоловіки?» розподілилися таким чином: 
10 % опитаних зазначили,  що  жінки і чоловіки порівну ділять сектор 
низькооплачуваної роботи, ще 10%  респондентів визначили, що більшість в 
секторі низькооплачуваних робітників представляють чоловіки, а ще 80% 
зауважили значну перевагу жінок в цьому секторі. 

На питання «В чому виявляється тенденція професійної зайнятості 
сучасних жінок?» відповіді розподілили так:  34% респондентів зауважили 
наявність рівних умов для працевлаштування як чоловіків, так і жінок, 35%  
опитаних зазначили суттєве покращення умов  працевлаштування жінок та  
31% респондентів відчули суттєві труднощі відповідаючи на дане питання.  

Відповіді респондентів на питання «Чи існують професії де не можуть 
фахово реалізуватись жінки?» представлені таким чином: 42% опитаних 
визнали існування професій, які непідвладні жінкам. З поміж них  перше 
місце посідає сфера зайнятості жінок в гірничій промисловості, наступне 
місце відведено ряду професій ремонтного спрямування: слюсарі, 
сантехніки, ремонтники, а також гружчики), 56% респондентів зазначили, що 
на сьогоднішній день не існує професій яких би не могла опанувати жінка і 
лише 2% опитаним було складно дати відповідь на зазначене питання. 

На запитання «Чи існують професії, які не підвладні чоловікам?» 74% 
респондентів відповіли, що не існують, 27% - зазначили, що існують і знову 
лише 2% було складно визначитись із відповіддю на це питання.  

На питання «Чи є освіта фактором мобільності?» переважна більшість, 
а це  74% респондентів відповіли ствердно,  20%  - заперечили і ще 6% - не 
змогли проаналізувати роль освітнього фактору в оптимізації процесу 
мобільності сучасної особистості. 

Відповіді респондентів, щодо визначення майбутніх планів та 
перспектив розподілились таким чином: 65% респондентів – планують по 
завершенню навчання створити сім’ю та працевлашутуватися (переважно 
жінки), 30% на перше місце ставить кар’єру, 5% ще не визначилися з 
подальшими планами. 

Проаналізувавши вище зазначені особливості професійної реалізації 
жінок та дані проведеного опитування ми дійшли таких висновків:  

- українському суспільству притаманно гендерна дискримінація, 
підвалини якої формуються ще в шкільні роки; 

- сучасне суспільство вимагає від жінки професійної підготовки, 
порівняно вищої ніж у чоловіка. Лише за такої умови жінка отримає 
перспективу повноцінної фахової реалізації; 

- проведене опитування ще раз підтвердило теоретичні положення 
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щодо існування гендерної нерівності в українському суспільстві та її суттєвий 
вплив на процес соціалізації як чоловіка, так і жінки. 

Отже, провідним завданням сучасного суспільства є формування 
егалітарної особистості, здатної до оптимізації як власного процесу 
соціалізації, так і мікросередовища в цілому. 
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ПРОБЛЕМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ  
ДРУГОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

Анотація 
У даній роботі розглядається проблема двомовності в Україні. 

Дослідження проводиться на основі конфлікту між заходом і сходом 
держави, політичними силами, які підтримують чи, навпаки, критикують 
ідею впровадження в країні другої державної мови. Беручи до уваги 
аргументи обох сторін, проводиться порівняння розвитку такої ж 
проблеми в інших державах та в Україні. 

ПРОБЛЕМА ДВУЯЗЫЧИЯ В УКРАИНЕ  
Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема двуязычия в Украине. 
Исследование проводится на основе конфликта между западом и 
востоком государства, политическими силами, которые поддерживают 
или, наоборот, критикуют идею внедрения в стране второго 
государственного языка. Принимая во внимание аргументы обеих сторон, 
проводится сравнение развития такой же проблемы в других 
государствах и в Украине. 

THE PROBLEM OF BILINGUALISM IN UKRAINE 
Annotation 

This work considers the problem of bilingualism in Ukraine. Research is 
conducted upon the basis of the conflict between East and West of the state, the 
political forces. Some of them support the idea of implementing the country's 
second official language, another, conversely, criticize it. Taking into account the 
arguments of both sides, it was compared development of the same problems in 
other states and in Ukraine. 
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Знову і знову перед українським народом постає дилема вибору, скільки 
повинно бути державних мов: одна чи дві? Багато політичних сил 
використовують у своїх передвиборчих кампаніях так звану мовну проблему. 
Тому в своїх програмах вони звертають увагу на надання російській мові 
статусу другої державної. Так, під час виборів до Верховної Ради України 
2007 року у передвиборчій програмі партії Регіонів зазначалося: «Ми - за 
надання російській мові статусу державної мови. Ми – послідовні 
прихильники гасла: «Дві мови - один народ!». На цьогорічних виборах 
президента Віктор Янукович також виступав із програмою, у якій вагомим 
пунктом було підтримання позиції надання російській мові статусу другої 
державної мови.  

Український народ та різні політичні сили розділились на два табори з 
протилежними точками зору. Варто розглянути позиції обох сторін. 

Прихильники підвищення статусу російської мови до державної 
аргументують свою позицію тим, що в Україні проживає досить велика 
частка російськомовного населення. Це підтверджують дані державного 
комітету статистики України та Київського міжнародного інституту соціології, 
відповідно до яких в нашій державі проживає близько 8 мільйонів росіян, що 
становить 17,3% від загального складу населення. За даними 
моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України „Українське 
суспільство”, у квітні 2006 р. 62,3% респондентів назвали своєю рідною 
мовою українську (у 2005 р. таких було 64%), 36,4% — російську (у 2005 р. – 
34,1%). Звісно, такі питання повинен вирішувати саме народ. Певні 
соціологічні дослідження з цього приводу вже проводилися зазначеним вище 
Інститутом соціології НАН України, і відповідно до їх результатів майже 
половина опитаних громадян України (49%) підтримують надання російській 
мові статусу офіційної. Але прихильники офіційного статусу російської мови 
– це, переважно, мешканці Півдня, Сходу або Центру країни. У відсотковому 
відношенні це 56,1% населення у Південних областях і 62,2% у Східних 
областях, в той час як на Заході це всього 7,9% населення, в Центрі – 22,3%. 
Отже ці дані не зовсім чітко відображають інтереси всього українського 
народу, а лише певних її регіонів. 

Щодо противників цієї ідеї, то вони у своїх доводах спираються на 
досвід іноземних держав у вирішенні мовної проблеми. Візьмемо за приклад 
Канаду та Бельгію - держави, сформовані різними етносами, на території 
яких статус державних мають дві чи більше мов. Щодо Канади, то, на 
перший погляд, там чудово уживаються дві мови – англійська і французька, 
що могло бути позитивним прикладом для співіснування української та 
російської в Україні. Але між Канадою та Україною існують досить вагомі 
відмінності. По-перше, саму Канаду засновували не корінні її жителі, що досі 
відстоюють державність своєї виниклої історично на даній території мови, а 
англо- і франкомовні вихідці з Європи. Канадська політика 
багатокультурності була сформована в рамках саме цих двох мов. Таким 
чином ця політика була направлена на те, щоб допомогти національним 
меншинам увійти в життя Канади, а не залишитися самим по собі. Крім того, 
не варто забувати про нещодавні проблеми Канадської влади з провінцією 
Квебек. На проведеному в країні в 90–х роках референдумі сепаратистам 
франкомовної провінції Квебек не вистачило мізерної кількості голосів для 
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того, щоб відокремитися від Канади.  
Стосовно Бельгії, то в ній існує три державні мови – нідерландська, 

французька і німецька, але перші дві явно переважають над третьою. І саме 
її двомовність і двокультурність є головною причиною конфлікту, що 
розриває країну. Північ Бельгії заселяють фламандці, які говорять 
нідерландською мовою, а південь — франкомовні валлони. У Бельгії 
впродовж останніх 30 років неписаним законом стало те, що прем'єр-
міністром стає представник Фландрії, яка є найбільш населеним (59% 
населення) і найбільш промислово розвиненим регіоном країни. І саме цей 
чинник разом із політичною кризою минулого року спровокував розгортання 
сепаратистських настроїв у країні.  

Повертаючись до України, варто зазначити, що в нашій державі діє 
принцип демократизму, який передбачає повагу до прав людини. Статус 
російської мови та мов будь-яких інших національних меншин захищається 
Конституцією України та іншими діючими законами. Зокрема у ст.10 
Конституції України говориться: «…В  Україні  гарантується  вільний  
розвиток,  використання  і захист російської, інших мов національних меншин 
України…». Також на даний час діє Закон УРСР «Про мови в Українській 
РСР», і відповідно до ст.3 цього закону: «В   роботі   державних,   партійних,   
громадських   органів, підприємств,  установ  і  організацій,   розташованих   
у   місцях проживання   більшості   громадян  інших  національностей,  
можуть  використовуватись поряд з українською і їхні національні мови.» 

Права національних меншин в Україні підтримуються не лише де-юре, 
але і де-факто. Росіяни в Україні користуються всіма правами громадян і 
мають всі засоби для розвитку російської культури і мови. Не малу роль 
також відіграє той факт, що більшість газет, теле- і радіопрограм в Україні 
виходять російською мовою. Повноцінно функціонують російські школи, 
культурні товариства. Кількість російських шкіл в Україні становить 5,9% від 
загальної їх кількості, в яких навчається близько 800тис учнів (9,1%). Таке 
становище російської мови в Україні значно відрізняється від стану 
української мови в Росії, де на близько 4 млн громадян Росії української 
національності нема жодної україномовної школи, театру, ВНЗ.  

Отже, як свідчить досвід іноземних держав, запровадження кількох 
офіційних мов не завжди дає позитивний результат. Необхідно пам’ятати, 
що ознаками нації є мова, історія, менталітет…, а оскільки 78% населення 
нашої країни вважає себе українцями, тобто українська нація є титульною в 
державі, то українська мова повинна бути головною.  
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МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ В ЄВРОПІ  
ЯК ПОТЕНЦІЙНО КОНФЛІКТОГЕННИЙ  
ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЕВРОПЕ  
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО КОНФЛИКТОГЕННЫЙ  

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА; 
 

INTERCULTURAL RELATIONS IN EUROPE AS A POTENTIALLY 
CONTENTIOUS FACTOR  

OF THE SOCIETY DEVELOPMENT 
 

У даній роботі розглядається взаємодія християнської й 
мусульманської культурно-цивілізаційних груп на території Європейського 
континенту. Основну увагу приділено аналізу причин зростання впливу 
представників Ісламської цивілізації на розвиток суспільств країн Європи. 
Також проводиться дослідження конфліктогенного потенціалу крос-
культурних взаємодій та основних чинників наявності останнього на 
континенті. 

 
В данной работе рассматривается взаимодействие христианской и 

мусульманской культурно-цивилизационных групп на территории 
Европейского континента. Основное внимание уделено анализу причин 
возрастания влияния представителей Исламской цивилизации на 
развитие общества стран Европы. Также проводится исследование 
конфликтного потенциала кросс-культурных взаимодействий и основных 
факторов его существования.   

 
 This work examines the relations of Christian and Islamic cultural and 

civilization groups in the territory of the European continent. The main attention 
was paid to the analysis of the reasons of increasing influence of the 
representatives of the Islamic civilization on the European societies development. 
The conflict potential of the intercultural relations and the main reasons of its 
existence are also examined.    

 
На сьогоднішній день у суспільстві загальновідомим є той факт, що 

всьому світові, а, зокрема, й Європі загрожує нестабільність. Загроза 
нестабільності зростає не в останню чергу через погіршення загального 
добробуту, а також через нездатність держав керувати величезним 
напливом мігрантів. Протягом декількох десятиліть труднощі демографічного 
й економічного характеру змушували країни Євросоюзу легалізувати і навіть 
пропагувати імміграцію з країн Азії й Африки, котрі являли собою переважно 
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колишні колонії європейських держав, …колишні мусульманські колонії. 
Європейські політики вважали непристойним навіть ставити запитання, чи 
сумісними в принципі є сучасна Європа й іслам? Вони проповідували ідеї 
толерантності й мультикультуралізму, які були протилежними поглядам 
Семюеля Хантінгтона, котрий у своїй знаменитій книзі “Зіткнення цивілізацій і 
зміна світового порядку” стверджував, що Європа й іслам – це два антиподи, 
дві споконвічно ворожі антагоністичні цивілізації [4; 48]. Навпаки, панувала 
думка про те, що інтеграція мусульманської діаспори в європейське 
суспільство буде сприяти зближенню Християнської й Ісламської цивілізацій. 
Обґрунтуванням подібних оптимістичних тверджень слугували окремі 
приклади адаптації переселенців, коли вчорашні малограмотні 
гастарбайтери або їхні нащадки успішно вписувалися в європейську 
дійсність, стрімко підіймалися кар’єрними сходами й навіть ставали 
депутатами Європарламенту. Проте випадки подібного роду були 
одиничними, вони не відображали реальної картини й дезорієнтували не 
лише суспільство, але й саму політичну еліту Західної Європи.  

Основна проблема полягала в тому, що процес культурної інтеграції 
мусульман у європейське суспільство був сильно ускладненим їхньою 
прихильністю ісламським цінностям. Причому, на відміну від іммігрантів 
першої хвилі, неприйняття навколишньої дійсності в середовищі мусульман 
другого й третього покоління постійно наростало й набувало все більш 
радикальних форм. Спостерігалося збільшення ісламофобії й націоналізму, 
що підсилювало процеси самоідентифікації мусульман, котрі проживають у 
різних громадах. Дійсно, незважаючи на етнічну, економічну, соціальну й 
політичну роз’єднаність ісламістів у Європі, вони відчувають приналежність 
до єдиної спільності завдяки характерним для сучасного мусульманства 
процесам інтеграції. Ситуація ж, яка склалася після 11 вересня 2001 року, 
ще більше сприяла політизації й радикалізації мусульманського руху в 
Європі, що полегшило процес створення на цій основі багатонаціональних 
терористичних осередків. Саме тому такі терористичні організації як “Аль-
Каїда” мають яскраво виражений інтернаціональний склад, включаючи 
саудитів, марокканців, пакистанців, алжирців, тунісців, палестинців, сирійців 
тощо. Сама ж глобалізація, у принципі, приводить не до зникнення, а до 
нового розквіту локальних ідентичностей, культур, спільнот, до наростаючої 
фрагментації й плюралізації суспільства. У Європі спільності, здавалося б 
інтегровані до національних держав, сьогодні все більше відстоюють свою 
відособленість і автономію. Вони живуть за законами своєї культурної 
ідентичності, а не за правилами загальноєвропейського громадянського 
суспільства. І їхня культурна й релігійна окремішність набагато серйозніша, 
фундаментальніша і глибша, ніж нормативи й коди європейської спільноти. 
Саме це сприяє загостренню соціальних та етнополітичних відносин між 
корінним населенням держав Західної Європи та іммігрантами, зростанню 
антиіммігрантських виступів у суспільстві, і, як результат, призвело до 
підсилення ксенофобії та масових виступів проти міграційної політики, що 
проводиться європейськими урядами. У багатьох країнах ЄС простежується 
тенденція до змін у національному міграційному законодавстві у бік його 
пожорсткішання. Євросоюз досі не виробив єдиної політики по відношенню 
до мусульманських мігрантів, що тісно переплітається також і з питанням 
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вступу Туреччини до ЄС. Все це й обумовило потужний спалах ісламського 
радикалізму, яким ознаменувався початок нового тисячоліття. Сьогодні ж 
ціннісне, геополітичне і цивілізаційне протистояння Ісламського та Західного 
світів стало одним з найочевидніших конфліктів планетарного масштабу. 
Після подій 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку світ заговорив про початок 
четвертої світової війни – війни цивілізацій – із використанням принципово 
нової тактики, зброї, інформаційних технологій. Поряд з цим одразу ж 
виринають у пам’яті теракти в Мадриді 11 березня 2005-го, жовтневі 
заворушення у Франції та криваві події у Лондонському метро 7 липня того ж 
2005 року.  

Зважаючи на сучасне імміграційне становище в Західній Європі, не 
випадковим є те, що значна кількість учасників недавніх терористичних актів 
і змов були або європейським мусульманами, що піддалися радикалізації в 
Європі, або належали до привілейованих шарів мусульманських суспільств, 
які мали можливість контактувати із Заходом. До цієї категорії відносяться 
Мохаммед Буйєрі (вбивця голландського режисера Тео ван Гога), 
організатори вибухів 11 березня в Мадриді, терористи-смертники, які 
підірвали себе 7 липня в Лондоні, а також вихідці з Північної Африки, котрі 
розпочали 28 жовтня 2005 року безладдя в околицях Парижа. Причому 
більшість обвинувачуваних у здійсненні терактів – молоді мусульмани, які є 
далеко не першим поколінням іммігрантів і давно отримали громадянство 
європейських держав. Потрапивши в “культурний шок” у Європі, вони не 
змогли інтегруватися до її суспільства, будучи відкинуті секуляризмом і 
матеріалізмом останнього. Як наслідок, вони пережили особистісну кризу й 
знайшли зміст і життєву мету в радикальній ісламістській діяльності.  

Однак це наслідки, а в чому криються причини тероризму? Відомий 
американський вчений і автор славетної книги “Кінець історії та остання 
людина” Френсіс Фукуяма розглядає ісламський радикалізм або, як він 
говорить, радикальний ісламізм у якості прояву руйнування національно-
культурної ідентичності [3]. Дійсно, європейський досвід показує, що 
приймаюча держава в стані інтегрувати й навіть асимілювати мігрантів, що 
прибувають у країну, якщо їхня чисельність не перевищує 10% від 
загального числа жителів даного регіону [1; 6]. Крім цього, повинен бути 
переборений і анклавний спосіб життя іммігрантів, який стає бар’єром на 
шляху їхньої інтеграції в місцеве суспільство. Проте на сьогодні у Західній 
Європі, за різними підрахунками міграційних служб та експертних оцінок, 
проживає від 8 до 15 мільйонів мусульман (на території Франції – 3,5-5 
мільйонів осіб, Німеччини – 3-4,5 мільйона, Великобританії – 1,5-2 мільйони, 
Нідерландів – 0,5-1 мільйон, Бельгії – 0,3 мільйона осіб) [2]. У багатьох 
країнах континенту утворилися так звані “ісламські гетто”, які не 
адаптувалися у світському європейському суспільстві, а їх інтереси все 
частіше суперечать законам і традиціям країни проживання, створюючи 
відчутний соціально-політичний дисбаланс.  

Тому основною формою соціальної організації європейських мусульман 
стали громадські рухи та релігійні громади, які все активніше включаються у 
суспільно-політичне життя Європи. Мусульманські організації існують як на 
місцевому, так і на загальноєвропейському рівні: “Союз ісламських 
організацій Європи” (Німеччина), “Федерація ісламських організацій” 
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(Франція), “Ісламська рада Європи” (Великобританія). Вони є частиною 
транснаціональних ісламських об’єднань, найчастіше фундаменталістського 
та радикального спрямування, котрі ведуть серед європейських мусульман 
актину роботу, культивуючи відчуття ісламської солідарності, спільності 
інтересів і культури, закликаючи до загальномусульманської єдності у 
боротьбі проти ворогів ісламу.  

У світлі таких тенденцій, закриті етнічні анклави європейських 
мусульман стають ідеальним місцем для переховування ісламських 
екстремістів, а у перспективі – і для налагодження цілої мережі 
терористичних угруповань на території Європи. Зрозуміло, не всі 
мусульмани – радикали, а тим більше, екстремісти й терористи. Однак, за 
даними британських служб безпеки, приблизно 1%, або ж 16 тисяч 
британських мусульман є носіями терористичної ідеології. Близько 10 тисяч 
із них відвідували різні екстремістські “освітні” установи [2]. 

Ще однією загрозою стабільності Європи є небезпека здійснення 
політичного тиску на європейські уряди з боку ряду мусульманських держав, 
які переважним чином фінансують мусульманські громади континенту. 
Завдяки такому фінансуванню ці держави прагнуть впливати на релігійні та 
політичні погляди європейців. Саудівська Аравія відкриває по всій Європі 
свої мечеті і представництва Всесвітньої ісламської ліги, Туніс і Алжир 
спонсорують будівництво культових споруд, фінансове забезпечення 
служителів ісламу (імамів), організацію різних центрів, які дозволяють 
впроваджувати контроль за організацією європейського ісламу.  

Із вищеперарахованого випливає, що мусульманське населення Європи 
стає вагомим фактором в її політичному житті, а в перспективі його роль 
зростатиме ще більше. Відповідно до цього, європейські ісламісти 
вимагатимуть змін як на соціальному, так і на політичному рівнях. А отже, 
країни Європи поставлені перед вимогою узгоджувати свою національно-
державну політику з необхідністю розробляти багатокультурні стратегії, 
враховуючи інтереси колишніх іммігрантів, а також мусульманських країн-
постачальниць мігрантів. Допоки ж процеси імміграції з особливою 
гостротою лише ставлять перед європейцями питання, сформульоване 
Семюелем Хантінгтоном: “Хто ми такі?” [4; 54]. Бо ж якщо їхнє постмодерне 
суспільство піде по дорозі серйознішого обговорення проблеми ідентичності, 
воно повинне буде відшукати ті чесноти, які врешті-решт визначають 
приналежність до цього суспільства. Якщо ж ні, то йому, можливо, 
доведеться незабаром протистояти тим, які більшою мірою усвідомлюють, 
хто вони такі, адже на сьогодні вже прагнуть формувати основи 
співіснування жителів Європейського континенту. 
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ШТАГЕР Я.О. 
 

АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО  
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ 

 Темпи розвитку сучасного суспільства, що є характерним для 
більшості аспектів його буття, постійно прискорюються. Виникають нові 
глобальні потреби, і шукаються нові шляхи їх задоволення. Цінність 
інформації у цьому процесі є одночасно і причиною, і наслідком. 

Достатність, своєчасність, достовірність та особливості застосування 
інформації визначають те, наскільки ефективним виявиться її користувач – 
на рівні окремих осіб, країн і усього людства. Особливого значення це 
питання набуває у зв’язку з тим, що людство переходить у таку стадію свого 
розвитку, на якій розумна діяльність людини стає чинником, що визначає 
глобальний розвиток (явище, відоме як ноосфера). Відповідно, винятково 
актуальними стають знання у галузі психології, соціальної філософії та інших 
сфер, що досліджують, яким чином людина здобуває та використовує 
інформацію, які чинники впливають на особливості операцій з інформацією 
окремих особистостей і спільнот.  

Взаємодія інформації і суспільства на даному етапі є досить 
суперечливим процесом, що одночасно характеризується впливом 
інформаційного вибуху – постійного створення нової інформації, кількість 
якої зростає у геометричній прогресії; інформаційного голоду – неможливості 
забезпечення доступу до актуальної та достовірної інформації усіх членів 
суспільства; та інформаційного стресу – недостатності адаптації 
користувачів до надвеликої кількості інформації, невідповідність темпів 
надходження і переробки інформації на усіх рівнях.   

Незважаючи на таку суперечливість взаємодії суспільства й інформації, 
її цінність продовжуватиме зростати завдяки, зокрема, можливості на її 
основі створювати прогнози змін актуального становища в часі та корегувати 
небажані прогнозовані явища чи їх особливості.  

Як вже зазначалося, цінність психологічних знань як таких, що описують 
особливості творців і користувачів інформації, продовжуватиме зростати. 
Досить значущий вплив на особливості поведінки як окремих осіб, так і 
спільнот, поряд з усвідомлюваними чинниками, здійснюють чинники 
неусвідомлювані, глибинні. А оскільки несвідоме існує на двох рівнях – 
індивідуальному і колективному, можливим стає прогнозування перебігу 
інформаційної революції та загальної успішності на рівні окремих країн як 
носіїв спільного колективного несвідомого. Інформаційна революція – це 
природній процес, отже, особливості його перебігу сьогодні визначаються 
історичними умовами. 

Крім важливості знання про колективне несвідоме як детермінанту 
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поведінки з інформацією, що визначає успішність на рівні країни, необхідно 
відзначити наступне. Інформаційна революція передбачає не лише 
збільшення кількості інформації «по горизонталі», тобто розширення 
загальної бази знань, але також й інформаційний розвиток «по вертикалі», 
що передбачає не тільки якісне поглиблення знань, а і використання знань 
глибинних (зокрема, у нашому випадку – пов’язаних із колективним 
несвідомим). Крім того, слід згадати закон збереження енергії – енергія не 
створюється знову, але і не руйнується. Вона перетворюється, і 
інформаційний прорив у певних аспектах цілком може бути забезпечений 
використанням глибинних знань.  

Інформаційна революція створює якісно новий інформаційний продукт 
завдяки емпіричним дослідженням, на базі яких ґрунтуються теоретичні 
побудови. Але, крім експерименту, великі можливості для здобуття 
інформації відкриває психологічний аналіз історичних фактів та явищ 
сучасності. Крім того, інформатизація суспільства є передбачуваним явищем 
його розвитку; тоді як розвиток без урахування історичних надбань часто 
перетворюється на регрес.  

Власне про сутність колективного несвідомого та архетипів, що його 
утворюють, слід відзначити наступне. Несвідоме за Юнгом «є те загальне, 
що не тільки об’єднує індивідууми один з одним у народ, але і пов’язує нас 
протягнутими назад нитками з людьми давно минулих часів та їхньою 
психологією». Сам по собі архетип – це формоутворювальна здатність, 
можливість форми. Поряд з тим, цей феномен психоїдного походження 
можна вважати «соціальним кумулятивним феноменом», своєрідним 
«мотиваційним геном», який передає з покоління в покоління досвід, 
нагромаджений людством. Синергетичні закони постулюють (Кримський): у 
нелінійних системах, здатних до самоорганізації, процеси відбуваються так, 
начебто вони відбувалися в усьому обсязі системи в минулому, а в певних 
зонах – так, як вони перебігатимуть у майбутньому. Через процеси контурної 
присутності майбутнього і минулого в теперішньому соціальному процесі 
можливі неймовірні, на перший погляд, збіги подій, моделей, образів, 
масових психокультурних установок тощо. Як підкреслював Юнг, архетипи 
колективного несвідомого час від часу зникають і з'являються, і саме цим 
можна пояснити розквіт і падіння культур і вірувань. Всі символи й архетипи 
є домінантами кожної цивілізації, як ранньої, так і пізньої.  

На існування глибинних спільних невідрефлектованих основ існування 
людства звернув увагу ще Ф.Ніцше. Виокремлення одиниць, вважав він, не 
повинно нас вводити в оману. В дійсності щось пливе попід індивідами. 
«Плинне щось» в Юнгівській теорії набуває означення як архетипи, 
колективне несвідоме. Чітке окреслення архетипів неможливе, оскільки вони 
не стільки поняття, скільки певні символіки і тим самим багатозначні 
уявлення. Значною мірою це інстинктивні готовності до дій та протидій, 
типові для людини у типових життєвих ситуаціях. Вони визначаються 
життєвими явищами, що завжди повторюються (народження, смерть, 
боротьба, наснага до творчості, поштовх до нищення тощо) [3; 575-578]. 

Як уже зазначалося, успішність країни в сучасних умовах визначається 
особливостями її соціуму – це стосується багатьох аспектів життя, в тому 
числі й науки та інформації взагалі. Поведінка окремої особи та усього 
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соціуму залежить не лише від інформації, які усвідомлюються, але і від 
несвідомого компоненту знання. Власне суспільна свідомість – це сукупність 
психологічних властивостей, притаманних суспільству, яке розглядається як 
самостійна цілісність, система, що не зводиться до суми індивідів, які її 
складають. Суспільна свідомість служить основою культурної діяльності та 
впливає на індивідуальну психологію кожної людини, яка входить у соціум [2; 
341]. Саме особливості соціальної системи визначають, яка інформація та 
яким чином буде використана для вирішення проблем.   

Все вищеописане справедливе і у масштабах України. Щодо 
особливостей менталітету, архетипів колективного несвідомого як глибинних  
регулятивів, що впливають на її ефективність, слід зазначити наступне. 
Деякі автори визнають, що на формування українського менталітету 
значною мірою вплинула Візантія – «справжнім прокляттям України стала 
орієнтація на Візантію». 

О.Донченко і Ю.Романенко виділяють наступні «архетипи візантинізму»:  
1. Архетип «вічного учня» («Вічний учень» - це придушений мертвим 

текстом екстравертивний, ірраціональний, інфантильний психотип із 
центрованим почуттям провини перед культурою: він майже завжди жалкує з 
приводу того, що ніколи не наближається до ідеалу); 

2. Архетип «героїзованого злочинця» (антитезою слухняного і 
покірливого учня є злочинець-девіант, який ухиляється від наслідування 
істин мертвого тексту і живе живим життям, а не імітацією); 

3. Архетип домінування уречевленого (ситуації, минулого) над 
процесуальним (мотивацією, майбутнім); 

4. Архетип об’єктивно-речової детермінації буття; 
5. Архетип обрядності та імітативності (гра як спосіб втечі від 

реальності); 
6. Архетип «вічного повернення» (антикреативність як відсутність 

новоутворень часового виміру); 
7. Архетип едукативності психокультури (якщо в інших психокультурах 

навчанню відводиться досить скоромне місце, то візантинізм зміщує акцент в 
онтологічну площину); 

8. Архетип анігілятивної рівності (бачення крізь призму видовищної 
ситуації); 

9. Архетип долі (відмежовування від відповідальності, знецінення 
життя); 

10. Архетип ідеалізації старовини; 
11. Архетип тотожності істини і влади; 
12. Архетип центрованої провини (форма психоконтролю і нав’язування 

інфантильної залежності); 
13. Архетип монарності буття (безсилля перед буттям, смуток, 

перенасиченість, безнадія та егоцентризм); 
14. Архетип «вічної правди» (суцільні крайнощі і поляризація способу 

буття); 
15. Архетип звеличення юродивого (як інфантильного індивіда, якого 

потребує «Мати-Культура») [1; 172-204]. 
До архетипів української ментальності, що безпосередньо пов’язані із 

особливостями дії з інформацією, відносяться наступні: архетип «вічного 
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учня»; архетип «вічного повернення» і архетип едукативності психокультури. 
Вони визначають майже повну відсутність інформаційних новоутворень, а 
тим, що з'являються, чиниться опір (що стосується більшості сфер 
суспільного існування); інертність системи освіти та неможливість не лише 
створити умови для зростання спеціалістів, які відповідали б світовим 
стандартам, а і на певний час створити у цій сфері стан стабільності; 
орієнтацію в освіті на забезпечення якомога більшого обсягу інформації до 
засвоєння, а не розвиток уміння оперувати інформацією, креативності та 
дослідницької самостійності; орієнтацію на наявність, а не якість освіти 
тощо. Проте, природно, це справедливо не для всього масиву освітньої і 
наукової діяльності.  

Зважаючи на вищевказане, набуває особливої актуальності питання: чи 
можна подолати інертність розвитку, спричинену особливостями 
колективного несвідомого? Слід пам’ятати, що, перш за все, опис і виділення 
конкретних рис українців не означає, що саме ці риси чи саме цей набір 
характеристик притаманний кожному українцеві [4; 281]. Крім того, завжди 
існують потенційні варіанти розвитку і суспільства, і особи. Та, разом із тим, 
загальний характер світосприйняття, стиль життя, мова культури, 
ментальність, властива певній людській спільноті, не залежать від 
соціальних груп чи індивідів. Вони начебто «задані» їм. Таким чином, 
культура утворює деяку невидиму сферу, за межі якої люди не можуть 
вийти. Проте, під тиском історичної реальності та умов індивідуального 
існування, певною мірою змінюються і самі ментальні структури [3; 578]. 

  У висновку зазначимо, що повноцінна інформаційна революція 
передбачає не лише створення знань про нове, інформаційний прорив 
«вшир», а й інформаційний прорив «углиб», «підняття на поверхню» 
глибинних знань. 

Щодо цінності власне інформації про архетипи колективного 
несвідомого як чинник розвитку суспільства знань, відмітимо, що 
усвідомлення особливостей архітектоніки народу дасть змогу прогнозувати 
розвиток даного суспільства та коректувати його небажані компоненти. 
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ВПЛИВ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР І КРОС - КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ  
У ПРОЕКТУВАННІ «СУЧАСНИХ» МУЗЕЇВ. 

 
ВЛИЯНИЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР И КРОСС - КУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  В ПРОЕКТИРОВАНИИ «СОВРЕМЕННЫХ» МУЗЕЕВ. 
 

INFLUENCE OF CULTURAL DIALOGUE AND CROSS - CULTURAL 
INTERACTION IN DESIGN "MODERN" MUSEUMS. 

 
У даній статі розглянуто основні вимоги до сучасних музеїв в умов 

„ діалогу культур ”. 
 
В данной статье рассмотрены основные требования к современным 

музеев в условиях "диалога культур". 
This paper examines the main requirements of modern museums in terms of 

"dialogue of cultures". 
Духовна культура сучасної України характеризується атмосферою 

поліетнічної наповненості соціального життя на всіх рівнях творчої 
самореалізації особистості: у історичній свідомості, естетичній та моральній 
свідомості та діяльності, практиці мистецтвотворення. Історична традиція 
України неодноразово перетиналась з історією, як близьких сусідів – 
східнослов’янських, польських, литовських, румунських, болгарських, 
турецьких, татарських етносів, так і з історією грецької, візантійської, романо-
германської, арабо-мусульманської традиції, започатковуючи міжетнічний 
діалог. Саме тому аналіз основних форм існування етносу в історичній 
традиції української духовної культури є актуальним завданням сучасної 
науки, що дозволяє розкрити певні загальні закономірності категорії „ діалогу 
культур ” – важливої координати сучасних процесів євроінтеґрації.  

„Діалог культур”, як практична галузь реалізації культурного досвіду 
нації обумовлює онтологію розвитку полікультурних вимірів соціуму загалом 
та культурного середовища окремої країни, що також не мислиться без 
зв’язку та взаємодії культур різних етносів. Міжетнічний культурний діалог 
реалізується, з одного боку, у практичних галузях діяльності етносів – 
мистецтвотворенні, політичній взаємодії, наукових пошуках тощо, з іншого – 
в основних соціальних формах існування етнічного життя в умовах 
конкретного національно-культурного середовища.  

Найбільш актуальними є питання можливостей музею підлаштовуватися 
під сучасні умови й зміни в суспільстві, відповідати умовам даного діалогу і 
взаємодій.  Музей, як соціально орієнтований інститут, повинен перебувати в 
постійному контакті зі своїм відвідувачем і різними групами відвідувачів, 
субкультурами, коректувати свою роботу відповідно до сучасних вимог. 
Тобто функціонувати, як відкрита система. Отже, проблематика сучасного 
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музею тяжіє до питань соціології й музейної комунікації.  
В 60-70 роках XX століття з'являється концепція «інтегрованого музею». 

Вона одержує свій розвиток у напрямку «нова музеологія». В 1984 році у 
Квебекові відбувся перший міжнародний семінар «экомузей і нова 
музеологія», де була прийнята декларація про цілях і основних принципах 
нового руху. Автори Квебекской декларації, виступаючи за поворот 
музеології до соціальних і політичних проблем, вважають, що «у сучасному 
світі, який прагне використовувати для свого розвитку всі засоби, музеї 
повинні вийти за межі традиційних завдань і функцій: ідентифікації, 
консервації, освіти – і перейти до здійснення більш широких програм, які 
дозволять їм активніше брати участь у житті суспільства й повніше 
інтегруватися в навколишнє середовище».  

Теперішні музеї мають унікальний багаж і повинні демонструвати його 
так, щоб людина була зацікавлена в одержанні знань. Для того, щоб він 
залишався актуальним для сучасної людини, необхідно розібратися, яким 
був музей, який він зараз і які тенденції відбуваються в його розвитку.  

Через швидкий розвиток суспільства музеям доводиться швидше 
адаптуватися до нової системи розуміння світу. Молоді більш цікавий 
сучасний музей, який міняється, постійно перебуває в русі і йде в ногу, йому 
властивий "динамізм усіх функцій і експозиції, зокрема". Він завжди дає 
відповіді на запитання сучасності й завжди цікавий. "Однією з характерних 
рис сучасного музею є багатосторонність підходу, як до відвідувачів, так і до 
експозиції" [3,ст. 123].При цьому в нашому суспільстві не є винятком  змішані 
музеї, де існують свої традиції й підвалини, але в той час музей намагається 
«усучаснити» себе. У сучасному музеї пізнавальна інформація всмоктується 
через емоції, так легше засвоюється матеріал і створюється якийсь інтерес у 
відвідувача. Тут цікаво перебувати, тому що музей постійно змінюється, у 
ньому завжди відбувається щось нове й цікаве. У цьому випадку музей 
сприймається не як просте сховище коштовної інформації, а в якості 
цікавого, інтерактивного простору, у якому багато доступного й 
пізнавального матеріалу. У такий музей завжди цікаво повертатися, тут з 
легкістю можна знайти для себе щось нове, зробити своє особисте відкриття  

У нетрадиційному музеї інтерес викликає сам планувальний розв'язок. 
Тут завжди кілька маршрутів, незвичайне розташування залів один відносно 
іншого. Відвідувач зможе сам вибрати собі маршрут, при цьому вони можуть 
змінюватись, переплітатись, з'єднуватись або розходитись. Під час 
перегляду експозицій і проходження залів можливі незвичайні знахідки або 
інтерактивні дійства. У такому музеї акцент робиться не тільки на предметі, 
але й на людині. Для побудови більш точної експозиції вивчається сам 
відвідувач. У музейному світі це називається «комунікаційний підхід». 
Знаючи потреби людини, його основні способи сприйняття й реакції на ті або 
інші дії, простіше встановлювати контакт «глядач – експонат».  

Іноді експозиції проектують відомі дизайнери, це збільшує популярність 
експозицій і, відповідно, музеїв. Яскравим пприкладом такого музею є музей 
С. Гуггенхайма  в м. Більбао « Справа часу», спроектований Р.Серра (мал. 
1).  
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Предмети експозиції сучасного музею відрізняються від стандартних 
експонатів.  Для сучасних художніх музеїв це ті самі картини й скульптури, 

але вже сучасних авторів.  Музей «Немо» в Амстердамі  завжди готовий 
зустріти відвідувача новою захоплюючою грою, яка привселюдно 
демонструє процеси і явища сучасного світу (мал. 2). Один з девізів цього 
музею: «Торкати руками – обов'язково!». Окремої уваги заслуговують 
музейні предмети, створені дизайнерами. Існують деякі музеї  присвячені  
тому або іншому дизайнерові, або фірмі, що випускає дизайнерські 
предмети.  

Отже, сучасні музеї – емоційні, в них вільне плануванням і 
розташування залів та експозицій.; створені на діалозі «експозиція – 
відвідувач»; до організації експозиції залучається професійний 
проектувальник – дизайнер.Специфіка концептуального підходу дизайнера 
полягає у виході на проектний розв'язок. Музей є багатоплановою системою, 
а розв'язок простору вимагає відповідності існуючій  цілісності. 
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Рис. 1. Експозиція « Справа 

часу», музей С. Гуггенхайма, 
м.Більбао. Автор: Р.Серра 

Рис.2. Експозиція в музеї 
«Немо», м. Амстердам, Голландія 
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СЕСІЯ 3.5. ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА ЯК ІННОВАЦІЙНА 
ВІДПОВІДЬ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛЬНОГО, 
РЕГІОНАЛЬНОГО Й ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 
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«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА »  
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА. 

 
«ТЕАТРАЛЬНА ПРАКТИКА »  

СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА. 
 

«THEATRICALITY PRACTICE»  
OF MODERN POLITICAL LEADER. 

 
У статті розглядається ігрова складова взаємодії у полі політики,  

акцентується увага на тому, що публічність сьогодні є незмінним 
атрибутом суспільного життя, привносячи різні елементи гри й 
театральності у систему соціальних інтеракцій. театральність 
аналізується як одна з основних цілей комунікативної політики 
політичного лідера. підкреслюється, що публічна "роль" політичного 
лідера покликана насамперед створити будь-який емоційний зв'язок, тому 
що саме він є найбільше стійким.  

The article considered playing components of interaction in field of politics. 
accentuate attention on such aspects as that publicity today appear as invariable 
attribute of social life. introduce different game elements and theatricality in 
system of social interaction. theatricality analyzed as one of the basic goals of 
communicative politics of political leader. 

 
Сегодня, пожалуй, никто не станет отрицать роль политического лидера как 

важнейшего элемента политической системы. Персонализируя власть, он 
олицетворяет сложившуюся в обществе систему управления. Несмотря на 
прогнозы социологов, в частности Э. Дюркгейма, который считал, что со 
временем роль личностных компонентов власти будет уменьшаться, уступая 
роль структурам и институтам, оказалось, что в современном украинском 
обществе население в большей степени ориентируются на находящихся у 
власти людей, а не на анонимные структуры. Более того, сам феномен 
лидерства приобретает структурные формы и ярко выраженные 
институциональные особенности. 

Трансформация общества вызывает необходимость существенных 
перемен в представлениях и требованиях к личности политического 
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лидера, не только как к публичной личности, но и как к управленцу, способному 
оперативно и правильно принимать решения, кризис-менеджеру, способному 
реагировать адекватно на вызовы действительности и обладающему высокой 
организационно-управленческой культурой. 

Единой научной трактовки лидерства к настоящему времени не 
существует, не смотря на интенсивную исследовательскую разработку 
заявленной проблематики. С одной стороны это связано с 
противоречивостью, многогранностью и многоаспектностью самого 
феномена лидерства и соответственно имеющихся о нем представлений.  

С другой недостаточной эмпирической разработанностью 
проблематики. (такой точки зрения придерживались Беннис (Bennis), Мак-
Колл (MC Call), Пфефер (Pfeffer).  

Однако современный этап свидетельствует о многочисленных 
исследованиях политического лидерства, форм его функционирования, 
имиджа и способов его формирования. Тем не менее, до настоящего 
времени не предприняты попытки проанализировать множественность 
трактовок лидерства и выделить в них те важнейшие признаки, которые и 
составляют суть данного феномена. 

На западе слово leadership – общее название для лидерства и 
менеджмента (руководства), в отечественных трудах лидером считается 
только один тип лидера, а именно, стихийный лидер. Возникает теоретико-
методологическая путаница, когда мы пытаемся проанализировать данный 
феномен, используя, например зарубежные теории лидерства, которые 
объединяют два понимания лидера, рассматривают их как единые 
применительно к современным реалиям украинского общества. Когда мы 
обращаемся к анализу политического лидера ситуация еще больше 
усугубляется. Кем является современный украинский политик – лидером 
или руководителем/менеджером. Когда политик находится на начальном 
этапе своей политической карьеры, он, конечно же, лидер - стихийно 
выдвинутый, ведущий за собой людей. Но потом он становиться 
государственным лицом - и это уже менеджер. Но перестает ли он при этом 
быть лидером, или он становиться им временно на период выборов? Эти и 
другие вопросы нуждаются в научном осмыслении. К тому же старые 
термины сегодня нуждаются в новой интерпретации, новом смысле, чтобы 
соответствовать требованиям которые диктует сама политическая 
реальность современного украинского общества. 

Современная ситуация в научном поле характеризуется многообразием 
работ о политическом лидере как отечественных (российских и украинских) 
так и зарубежных авторов (например: М. Вебер, В. Парето, П. Бурдье,              
Дж. Ритцер, Э. Гидденс, Ч.Э. Мериамм, Б. Эннкер Т.А., Дал Р.( Dahl R), 
Р.Сейди С., Коэн, О., Ледонн, Х.Аренд, Э.Карр, Р.Пайпс, Беннис (Bennis), 
Мак-Колл (MC Call), Пфефер (Pfeffer), Кулей (Cooley), Мамфорд (Mumford), 
Кара-Мурза В.Н., Макаренко В.П., Понеделков А.В., Старостина A.M., Шпак 
Власов В.И., Смолькова В.Г., Милованова Ю.Е., Мариновой В.Л., Василик, 
М., Блонделя Ж., Васильева В.К., Такера Р., Медведева Р. М. Херманн,           
Г.А. Авциновой, Б. Эннкера, В.Г. Ледяева, Т.А. Штукиной, В.П. Таранцова. 
А.М.Тулеев, Почепцов А. Г. Ольшанский Д.В. Ашин Г.К. Т.Б. Абашкина,             
Ю.Н. Косолапова Битянова М.Р., Волков И.П., Захаров А.И., Ерицин О.П., 
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Тимофеев Ю.Г, Жеребова И.С., Тимошенко В.И. Волков Г.Г. Штукина Т.А., 
Румянцева В.И. Парыгин Б.Д Свенцицкий А.Л., Пищулин Н.П., Сокол С.Ф, 
Кричевский Р.Л., Критсониса В.А, Минделл А., Яковлева Е.Л. и многие 
другие. 

Но к сожалению, каждый из существующих теоретических подходов к 
политическому лидерству не в состоянии объяснить ситуацию 
происходящую в современном поле политики.  

По словам американской исследовательницы проблем политического 
лидерства А. Мериамм, мы давно перестали верить в то, что нами 
управляют сверходаренные и освященные на престол люди. Лидерство из 
привилегии избранных свыше превратилось в привилегию социально 
избранных.  

В период социального и политического кризиса интерес к лидерству не 
исчезает. Наоборот актуализируются изучение механизма лидерства, в том 
числе и политического, легитимного механизма выдвижения и продвижения 
личности в структуре власти, возможности управления этим процессом, 
способам взаимодействия лидера и сторонников, лидера и общества, как на 
этапе стабильного (равновесного), так и нестабильного (кризисного) 
развития общества. 

Политическое лидерство – это и социально значимая специализированная 
деятельность, и управленческий статус, и социальная позицию. 

Неизменным атрибутом общественной жизни сегодня становиться 
публичность привнося различные элементы игры и театральности в систему 
социальных интеракций. Публичность становится всепроникающей, 
охватывающей сферу приватного.  

Даже если избиратели понимают, что задача политика состоит в 
создании и реализации законов, но это отходит на второй план по 
сравнению с восприятием действий лидера в политической борьбе, 
информации о его личной жизни. О политическом лидере, выставляющем 
свою кандидатуру на какой либо пост, говорят как о "заслуживающем 
доверие" или "вызывающем симпатии" на основании восприятия его 
личностных качеств, а не на основании поддерживаемых им действий или 
программ. Ориентация на личностные факторы за счет обезличенных 
социальных отношений является в данном случае мощным фильтром, 
нивелирующим наше рациональное понимание происходящих событий в 
поле политики. 

По мнению Ричарда Сеннета, интерпретации социальной 
действительности происходят в образах интимно-личностного опыта. При 
этом слово "интимность" имеет дополнительное значение теплоты, доверия 
и открытого выражения чувств [4.с.10-11]. Продолжая его мысль 
применительно к полю политики, можно говорить о том, что избиратели 
относятся к общественным поступкам политических лидеров, оценивая их в 
терминах субъективных ощущений. Все это проявляется в поиске "личности 
лидера" с акцентом на субъективно-чувственных симпатиях к этому лидеру, 
на его личностных качествах. 

С другой стороны, возникают закономерные вопросы: а может ли 
вообще сфера политического быть обезличенной и где грань между 
особенностями, свойственными общественно-политическим отношениям и 
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такими, которые  свойственны сугубо личностным отношениям? 
Поиски ответов на поставленные вопросы порождают, скорее, новые 

вопросы, чем дают готовые ответы. Во-первых, как найти "правильного" 
человека, способного быть "именно тем" политическим лидером, который 
может оправдать ожидания избирателей. Во-вторых, возникает проблема 
"достаточного опыта" и информированности электората. В-третьих, 
специфика коммуникаций в поле политики, состоит в том, что они в 
большинстве своем апеллируют, к эмоциям, используя приемы 
театральности и игры, а не к здравому смыслу и рациональности. 

Специфика взаимодействий в поле политики заключается в том, что 
само по себе функционирование в ролях не несет игрового начала, а 
означает лишь усвоение заданной роли-программы или роли-функции. 
Выражение "исполняющий обязанности" указывает именно на исполнение, а 
не на спектр игровых, субъективных интерпретаций роли. Для деловых 
совместных действий нужна жесткая, выработанная, интериоризованная и 
закрепленная как правило в кодифицированном виде (должностной 
инструкции) программа поведения. Когда утрируется этот важный для 
социальной стабильности механизм, то личность трактуется как объект 
воздействия извне, она (личность) становится марионеткой, а 
манипулятивные технологии – основной стратегией политического лидера. 

Современная "театральная практика" политического лидера 
складывается под воздействием окружающих контекстных и 
социокультурных дискурсов. Мозаичность, коллаж, "клиповость" как черты 
игровых коммуникаций в поле политики стали неотъемлемыми 
характеристиками современности.  

Возвращаясь к категориям, в которых мы склонны описывать 
политического лидера, а именно: "внушающий доверие", "харизматический", 
"располагающий к себе", "вызывающий симпатии" можно констатировать тот 
факт, что если в современной политике лидер заявит: "не обращайте 
внимания на мою личную жизнь, вам необходимо лишь знать, насколько я 
профессионален как законодатель или администратор и что я собираюсь 
предпринять на рабочем месте",– это будет равнозначно политическому 
самоубийству. Население к сожалению, не интересует профессионализм 
своих избранников. Вместо этого электорат интересуется подробностями 
семейной жизни того или иного политического лидера. Сегодня сенсацией 
становятся события из жизни членов его семьи, а то, что политик ест на 
завтрак, – темой дня. Такое "доверие" в политике является результатом 
смещения, а иногда и замещения рационального, эмоциональным, 
личностным восприятием происходящего, реакцией на публичные, 
"театральные" образы политических лидеров, их лицедейство.  

Таким образом, современный политический лидер становится 
субъектом нового публичного пространства. Подчиняясь его законам,  
политический лидер превращается в фигуру публичную, заботясь о том, 
чтобы предъявить другим свои чувства, и именно эта презентация чувств 
вызывает доверие. Что могут значить дебаты о социально-экономических 
проблемах, о плане развития общества, о конкретных действиях и степени 
влияния конкретного политика, если доверие к нему в тот или иной момент 
времени зависит от того, насколько избирателям нравиться его характер, 
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внешность или другие личностные характеристики. 
Литература: 1. Гужва О.А. Политический выбор в условиях 

нестабильности: социально-структурный анализ и теория рационального 
выбора (попытка динамической интеграции двух теоретических перспектив) 
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ЛІДЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  

 
Україна знаходиться на шляху побудови демократичного, правового 

суспільства та держави. Важливого значення в зв’язку з цим набуває 
формування та діяння відповідального, професійного уряду, відкритості та 
прозорості суспільного життя, розвиненого ринку, незалежної судової влади 
та прогресивного громадянського суспільства що відгукуються на всі події які 
відбуваються. Потрібно зазначити, що Україна зробивши свій вибір 
намагається включитись у систему цінностей європейської цивілізації та 
демократії, зберігаючи свої національні риси. 

 Суттєва тенденція розвитку самої української держави – зростання ролі 
публічного управління. В умовах ефективного публічного управління 
суспільство потребує високо - кваліфікованих лідерів. 

 Саме лідери, що володіють майстерністю спілкування з службовцями, 
вмінням об’єднати колектив, зможуть зробити прорив у економіці та вивести 
Україну на рівень розвитку передових світових держав. 

Сьогодні стоїть завдання щоб підготувати та виховати нових лідерів, що 
будуть мати комплекс знань, котрі необхідні для ефективного державного 
управління. Ці лідери зможуть через застосування сучасних методів 
подолати кризу та провести реформи. 

Розуміння сутності лідерства передбачає розуміння його історичного 
перехідного характеру, зміни його змісту на різних етапах розвитку 
суспільства. 

Існують три поширені погляди щодо природи лідерства: 
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Є природжені лідери.  
Для того, щоб стати лідером, необхідно мати набір певних якостей, а 

саме бути амбітним, ініціативним, незалежним, викликати довіру в інших 
бути людиною творчою, відповідальною, вміти слідкувати за собою, бути 
привабливим, а також мати ще багато інших якостей. 

 Лідерів створюють ситуації, коли певні обставини чи потреби 
змушують людину взяти на себе лідерство. Коли ж завдання виконано, 
потреба у лідері відпадає, вони складають свої повноваження і стають 
«звичайними людьми». 

 Лідерство - це елемент структури групи, колективу, що пов’язані з 
певним рівнем управлінської діяльності. Його існування та функціонування 
визначається об’єктивними потребами організації, державної установи і 
соціального життя в цілому. В цих потребах, в особливостях соціальної, 
політичної і публічної організації суспільства, в структурі колективів доцільно 
шукати пояснення характеру лідерства.[1] 

 Лідери і виконавці доповнюють один одного. Іноді ролі їх змінюються і 
сьогоднішній лідер може завтра опинитись у ролі підлеглого, і навпаки. 

 Особа, що стане лідером, має мати певні риси, що формуються 
процесі її взаємодіяльності з іншими членами команди, колективу. Не можна 
розглядати особу-лідера і. Вже те, що вона стає лідером, бере на себе 
відповідальність, саме пособі приводить до певних змін в її поведінці, 
індивідуальних характеристиках. Лідер може краще чи гірше виконувати свої 
повноваження, в більшій чи меншій мірі відповідати своїй ролі і в результаті 
в силу своїх індивідуальних особливостей впливати на розвиток команди, 
колективу [3]. 

Список використаних джерел  
1. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры. – К., 2001.  
2.Керол О’Коннор, Основи ефективного лідерства. К., Британська Рада в 
Україні, 1994.-8 с. 
3. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры. - К.: Знание Украины, 
2001. - 270 с.  
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СЕКЦІЯ № 4  
НОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

АДЕКВАТНИХ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ. 
 

СЕСІЯ 4.1.  
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ. ПРІОРИТЕТНІСТЬ ГОТОВНОСТІ ДО ЗМІН І 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЮВАТИ. 

 
СТУКАЛОВА Т.Г.  

викладач 
кафедри соціально-гуманітарних  

дисциплін та українознавства 
СОІППО 

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. 

 
У статті розглядаються проаналізовані зміст та основні напрямки 

гуманізації освітніх закладів в умовах інформаційного суспільства. 
Проаналізовано  особистісна переорієнтація всього навчально-виховного 
процесу, аспекти освітньої діяльності, включаючи процес навчання, 
виховання і міжособистісної комунікації. 

За загальним визначенням, людська цивілізація ХХІ століття – 
«століття освіти», завдання  якої полягає у використанні суспільних ресурсів 
на потреби  розвитку та життя людини. Освіта ХХІ століття орієнтована на 
розвиток особистості, максимально адаптована до її потреб та інтересів, 
особистісних рис та життєвих пріоритетів кожної людини. Процес гуманізації 
освіти визначає основний напрям її розвитку у нашому суспільстві.  

Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає основні 
напрями трансформації вітчизняної освіти в сторону особистісного навчання 
та виховання, задаючи нові орієнтири навчання та виховання 
гуманоцентричного характеру [1]. 

Перехід суспільства в інформаційну стадію розвитку став причиною 
принципових змін в першу чергу якраз у тих сферах соціальної 
життєдіяльності, які пов’язані з соціалізацією  індивіда та його підготовкою до 
успішної інтеграції в  соціальне навколишнє середовище. А відтак і школа 
вступила в нову фазу свого розвитку.  

Соціальні витоки гуманізації в інформаційному суспільстві досить 
очевидні. Перетворившись у основний ресурс суспільного виробництва, 
інформація (знання) стали елементом соціальної структури який постійно 
змінюється. В таких умовах єдиною основною успішного функціонування і 
суспільства, і індивіда є готовність до змін, уміння адаптуватись до цих змін. 
Важливими стають не знання людини самі по собі і навіть не вміння їх 
застосовувати в тій чи іншій ситуації, а вміння самостійно добувати 
необхідну інформацію, відповідності зі змінами оволодівати новими 
навичками [2]. А відтак в основу  інформаційного суспільства покладено 
процес розвитку особистісного потенціалу людини. Головною тенденцією 
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розвитку освітніх систем стала переорієнтація навчально-виховного процесу 
на формування розвиненої особистості, створення максимально 
сприятливих умов для розкриття всіх потенційних здатностей індивіда і 
формування вміння до самостійної життєвої активності у всіх соціальних 
сферах. 

Специфікою шкільної  освіти все більше стає не навчання як таке, а 
навчання певного типу – з використанням природних функцій саморозвитку 
індивіда. Концентрація уваги шкільної освіти на цьому етапі своєї діяльності 
поступово приводить до особистісної переорієнтації всього навчально-
виховного процесу. Знання перестали бути самоціллю, основною метою 
навчального процесу, проте за ними залишається функція найважливішого 
інструменту досягнення мети – розвитку індивіда. Але без змін у самих 
технологіях навчання особистісного розвитку добитися неможливо – адже 
саме в  навчанні розвиваються сутнісні сили людини, виховання скоріше 
стосується формування її системи цінностей та життєвих пріоритетів. Тому 
сучасна педагогіка орієнтує на зміни не лише в теоретико-методологічній, 
практичній, операційній сфері. Один з таких методів, який все більш широко 
застосовується для переходу до особистісно орієнтованого навчально-
виховного процесу –це розвиваюче навчання,  орієнтоване на опережаючий 
розвиток дитини. Основою особистісно орієнтованого навчання є закладене 
в дітях природою прагнення до власного зростання, удосконалення і 
розвитку власних здібностей, дорослішання, бажання навчатися в самому 
широкому смислі цього слова, тобто знаходити смисл в явищах та процесах 
навколишнього світу, і робити це, свідомо контролюючи процес пізнання. 
Найбільш ефективно можна навчати дітей тоді, коли використовуються 
функція саморозвитку, але орієнтиром навчання та виховання є не знання 
самі по собі, а розвиток особистості.  

Найфундаментальнішою характеристикою особистості є її цілісність, а 
тому й передумовою її успішного розвитку є не просто поєднання тих чи 
інших напрямів освітньої діяльності, а формування найбільш адекватного 
потребам цього розвитку педагогічного середовища. Таким чином, 
гуманізовано орієнтована школа всю свою діяльність підпорядковує 
завданню формування матеріально-просторового середовища в освітньому 
закладі, що відповідає потребам розвитку дітей і формується на основі 
знання дитячої психології і реалізації принципів природо відповідного 
навчання, пробудження у дітей системи функцій саморозвитку та їх 
оптимальної реалізації.  
  Діяльнісний підхід до особистості  дитини – це основа створення  
особистісно орієнтованого педагогічного середовища життя дитини і 
притаманні йому тенденції розвитку, особливості, пріоритети. Кінцевою 
метою такого навчання та виховання  є процес соціалізації, тобто 
перетворення дитини у дорослого індивіда [3]. Таким чином основним 
змістом  в житті дитини є процес її становлення як дорослої особистості в 
процесі розвитку.  І саме це життя дитини має стати об’єктом навчання та 
виховання.. Сама дитина виступає творцем свого життя, тобто таким же 
суб’єктом навчально-виховного процесу, як і педагог. І завдання дійсно 
гуманізовано орієнтованої школи полягає в тому, щоб свою функцію творця 
власного життя дитина виконувала цілком усвідомлено, з використанням 
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власних якостей і механізмів свідомої самореалізації. За змістом навчальний 
процес  у школі – це не що інше, як життя дитини у всіх її формах, 
організоване зусиллям педагогів і самих дітей з тим , щоб добитися 
ефективного розвитку дитини в напрямі становлення її як дорослої 
особистості.  Це і є гуманізовано орієнтована освітня діяльність. 
 Сучасна гуманістична педагогіка безумовно виходить з пріоритетності 
внутрішніх джерел освіти та розвитку дитини, відводячи зовнішнім 
механізмам освіти роль організації та упорядкування внутрішньо 
вмотивованого процесу навчання та виховання. Зовнішній вплив на дитину 
може відтак бути визнаним ефективним і соціально доцільним лише у 
випадку, коли він узгоджується з механізмами її саморозвитку і сприяє 
розкриттю внутрішнього потенціалу дитини. Будь-яке обмеження, заради 
якихось зовнішніх цілей визнається антигуманним і таким, що не відповідає 
сучасним потребам як освіти, так і суспільства [4].  
  В цьому контексті вирішується і проблема методів організації життя 
дитини в школі. Само собою зрозуміло, що ідеалу саморозвитку найбільше 
відповідає наявність свободи дій у дитини в навчально-виховному процесі.  
Будь-які форми соціального життя є балансом свободи та обмежень, і життя 
дітей тут не виняток. Діти як соціальні істоти готові приймати обмеження , 
але лише ті, які необхідні для оптимальної організації їх життя. Отже 
принцип свободи дітей у школі виводиться не з максимального тлумачення 
свободи дій, аз оптимального співвідношення свободи та дисципліни – адже 
головне, як і в дорослому житті – не свобода сама по собі, оптимальна для 
кожного система організації життя. 

Необхідною передумовою гуманізованої переорієнтації школи є опора 
на самих дітей, їх внутрішній світ та життєві прагнення. Бачити в дітях лише 
добре, педагог сприяє розвитку хороших якостей дитини, застосовує 
відповідні методи навчання та виховання, які притаманні  гуманній 
педагогіці. Основне завдання гуманістичної педагогіки при формуванні 
орієнтирів освітньої діяльності в школі – це створити середовище, 
сприятливе для розвитку істинних духовних начал у кожної дитини. 
Гуманістична педагогіка  покликана  проникнути у внутрішній світ дитини з 
боку педагога і налагоджувати на цій основі партнерства між педагогом та 
учнем.  Педагогіка  партнерства – це практична основа гуманізованої 
переорієнтації усієї системи між особистісної комунікації в школі.  
Ізольованого від педагогічного життя в школі не повинно бути, оскільки  
школа існує для життя дітей – це і є життя школи. Надати середовищу 
міжособистісного спілкування людського виміру, утвердити в школі 
особистість в дитині, вміти жити одним з ними життям – єдиний шлях 
педагогів до створення сучасної школи.  
 У технології організації навчально-виховного процесу гуманізації освіти 
найважливішим є питання про загальний характер і зміст методики. В основі 
освітнього процесу лежать інтереси розвитку особистості, сам цей процес і 
на технологічному рівні повинен бути цілісним, оскільки фрагментація різних 
напрямів роботи веде до втрати особистості як основної її мети.  

Особлива увага приділяється індивідуалізації навчально-виховного 
процесу, який можливий лише тоді, коли в учневі педагог буде бачить 
особистість, не знаряддя виконання педагогічних завдань. В центрі 
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шкільного життя має стати завдання розкриття здібностей індивіда, 
формування особистості, в основою пелагічних технологій має стати 
внутрішня мотивація і особистий досвід учня. В сьогоднішніх умовах 
найбільш реальним шляхом і до гуманізації школи, і до індивідуалізації 
навчально-виховного процесу є поступове розширення ролі елементів 
самонавчання. 

Підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що в процес 
гуманізації освіти покладені  такі основні принципи. 

1.Змістом освітнього процесу в школі є життя дітей, в якому діти 
дорослішають, розвиваються і формуються як особистості. Всі аспекти 
освітньої діяльності, включаючи процес навчання, виховання і 
міжособистісної комунікації, підпорядковуються основній меті – саморозвитку 
дітей – як методи та технології. Цілісність педагогічного процесу в сучасній 
школі визначається саме  життям учнів, відтак основним критерієм 
педагогічного процесу в цілому і кожній його складовій зокрема є спів 
падання освітньої діяльності та життя дітей. Іншими словами – наскільки 
смисл та особливості життя дітей стали змістом самого педагогічного 
процесу. 

2. Школа має забезпечувати умови для того, щоб кожна дитина в ній 
знаходила простір для розвитку своїх можливостей, могла в повній мірі 
проявити свою індивідуальність – і в навчанні, і в усіх інших формах 
шкільного життя. Індивідуалізація освітньої діяльності, її максимальне 
наближення і специфікація у відповідності з потребами кожної особистості – 
основа освітніх технологій, які застосовуються в гуманізовано орієнтованому  
освітньому закладі.  

3. Основним результативним критерієм педагогічного процесу в 
загальноосвітній школі має стати формування зрілої особистості, 
адаптованої до самостійного життя і діяльності в сучасному інформаційному 
суспільстві в усіх її проявах – і як працівник, і як громадянин, і як приватна 
особа. Успішність учнів визначається не скільки загальним обсягом знань, 
скільки наявністю цілісного синтезу на рівні особистості, що забезпечує і й 
адаптацію до суспільства, життєвий успіх. 

4.Основним механізмом виконання школою своєї місії є 
налагоджування системи партнерства між учнями та педагогічним 
колективом,  в основі якого лежать потреби розвитку учнів і включення 
педагогів у життя дітей. 

5. Основою соціальною функцією школи в умовах інформаційного 
суспільства є посередництво між дитиною, що розвивається та культурою. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІІЗАЦІЇ 

 
Анотація. Стаття присвячена українській державній виховній 

політиці у вищій школі. У статті проаналізовані основні положення 
Концепції національного виховання студентської молоді, охарактеризовані 
принципи національного виховання. Автор наголошує на необхідності 
полікультурного виховання студентів за умови збереження національної 
ідентичності. 

Summary. The article is dedicated to the Ukrainian government youth public 
up-bringing at the higher educational establishments. The basic provisions of the 
concept of students’ national up-bringing and its basic principles are given. The 
author indicates on the necessity of polycultural students’ up-bringing in condition 
of national identity preservation. 

 
Глобалізаційні процеси, притаманні суспільному розвитку ХХІ століття, 

характеризуються поширенням по всій планеті єдиних, спільних для всього 
людства технологій, культур, ідей, ціннісних орієнтацій, способів життя. 
Ефективне приєднання України до світового глобального простору ставить 
перед країною завдання трансформації суспільства, тому в державі зростає 
роль виховання творчої, соціально активної особистості, для якої 
загальноприйняті духовні пріоритети мають глибокий життєвий сенс і 
виступають дійовими регуляторами моральної поведінки. Крім того, 
сучасний етап розвитку суспільства вимагає від особистості індивідуальної 
дії, швидкої переорієнтації,  якісно нової структури мислення, стартової 
готовності до нестандартних дій в екстремальних ситуаціях.  

Значна роль у становленні високорозвинутої культурної особистості 
належить вищій освіті, бо саме в студентські роки значною мірою 
формуються світоглядні позиції молоді, ціннісні орієнтації та переконання, 
відбувається становлення визначальних рис характеру студентів [1, 38]. 
Саме тому виховний процес у вищій школі має надзвичайно важливе 
значення як на рівні індивідуального розвитку кожної молодої людини, так і 
на рівні державної освітньої політики. Зазначене призводить до посилення 
уваги з боку органів державної влади не лише до навчальної, а й до виховної 
складової діяльності вищих навчальних закладів України. 

Державна виховна політика визначається двома характерними 
особливостями. З одного боку, приєднання України до Болонського процесу 
ставить перед вищими навчальними закладами завдання полікультурного 
виховання молоді, формування планетарного мислення особистості, 
толерантності, відкритості іншим культурам. З іншого боку, система 
виховання студентів базується на національній ідеї, спирається на основні 
здобутки духовної спадщини українського народу [5, 63]. 
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Зазначені орієнтири державної виховної політики лягли в основу 
Концепції національного виховання студентської молоді, розробленої 
Міністерством освіти та науки України в червні 2009 року. В цьому 
нормативному документі містяться основні засади державної діяльності  в 
сфері виховання студентів, визначено, що роль держави у національному 
вихованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, 
забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних 
інтересів.  

Основним типом сучасного виховання молодого покоління, на думку 
Щербаня, має стати національне виховання, основою якого виступає 
національна ідея, що об’єднує й консолідує суспільство, сприяє виробленню 
активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як особистості [5, 
65]. Як вважає А.В. Ржевська, національний характер виховання полягає у 
формуванні людини як громадянина України незалежно від її етнічного та 
соціального походження, віросповідання та передбачає створення спільноти 
самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та оберігають свої 
цінності й свободи [4, 97]. 

Національна ідея є характерною особливістю, що визначає національне 
виховання як систему поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, 
створена впродовж віків українським народом і покликана формувати 
світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді та реалізується через 
комплекс відповідних заходів. Національне виховання має стати 
фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому 
формуються фахові знання та професійна відповідальність [2]. 

Національне виховання у вищому навчальному закладі — це виховний 
процес, який є сукупністю закономірно побудованих та взаємопов’язаних 
компонентів. Такими компонентами виступають принципи, мета та завдання 
національного виховання, зміст, методи, форми і засоби виховання, а також 
його результати. 

Діяльність органів державної влади в сфері виховання молоді, 
формування національної молодої еліти буде ефективним за умови 
побудови виховної політики держави у відповідності до освітніх принципів. 
Це принципи демократичності, гуманізації, єдності навчальної та виховної 
діяльності, послідовності, системності та наскрізності, диференціації та 
індивідуалізації виховного процесу, єдності теорії та практики, 
природовідповідності, пріоритету правової свідомості.  

Дотримання зазначених принципів передбачає консолідацію 
студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну 
спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями. Академічна спільнота 
буде демократичною за умови визнання права кожного на свободу 
виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів 
виховання. Тому держава в своїй виховній діяльності має створювати умови 
для особистісної самореалізації,  формуванні людяної, щирої, 
доброзичливої, милосердної особистості. Освітній процес у вищому 
навчальному закладі повинен містити виховні аспекти у всіх своїх формах, 
адже процес виховання тісно пов’язаний з життям та трудовою діяльністю 
суспільства. Крім того, теоретичні виховні положення та ідеї, що 
пропагуються у вищому навчальному закладі стануть ціннісними 
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орієнтирами молоді лише за умови їх практичної реалізації, реального 
втілення у студентське життя.  

Виховний процес в вищій школі носить гуманістичну спрямованість, 
тобто є особистісно-зорієнтованим. Тому державна виховна діяльність має 
будуватися на основі врахування індивідуальних особливостей кожного 
студента, рівнів його фізичного, духовного, психічного, соціального, 
інтелектуального розвитку, стимулюванні його активності та розкритті 
творчої індивідуальності. Зазначене передбачає визнання самоцінності 
особистості у визначенні цілей виховання, використання індивідуального 
підходу як підтримки морального становлення особистості.  

Серед виховних принципів важливе місце займає принцип пріоритету 
правої свідомості. Сутність його полягає в тому, що основою національного 
виховання, побудови державної виховної політики виступає національна 
ідея. Її реалізація національної ідеї у виховному процесі потребує  виховання 
поваги до конституційних прав та свобод людини, до держави та її законів. 
Саме високий рівень правової свідомості є ознакою вихованої культурної 
особистості. 

Вища школа покликана виховувати успішну особистість, що здатна 
самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій 
культури. Тому, як зазначено в Концепції, метою національного виховання є 
формування свідомого громадянина — патріота Української держави, 
активного провідника національної ідеї, представника української 
національної еліти через набуття молодим поколінням національної 
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 
духовних запитів [2]. 

Державна виховна політика покликана вирішити наступні завдання: 
- формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання 

поваги й любові до рідної землі й українських традицій; 
- підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального 

генофонду нації; 
- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим 

людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; 
- підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;  
- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, 

культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості; 
- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 
- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 
самореалізації;  

- плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток 
демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу. 

Виконання завдань, що ставить держава перед вищою школою, 
досягнення основної мети національного виховання націлені на досягнення 
результату виховного процесу — формування цілісної особистості 
громадянина — патріота України, що поєднує в собі інтелектуальний 
потенціал, духовність, життєву компетентність та високий професіоналізм, 
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особистість зі стійкою системою ціннісних орієнтацій та переконань, що 
визначають стиль та спосіб її життя. Таку особистість молодої людини 
покликані формувати вищі навчальні заклади, органи державного управління 
та місцевого самоврядування в реалізації національної виховної політики. 

Для того, щоб державна виховна діяльність була ефективною, політика 
в сфері виховання має бути збалансованою в своїй спрямованості. Йдеться 
про діалектичне поєднання в організації виховного процесу у вищому 
навчальному закладі поваги і довіри до особистості та вимогливості до неї; 
єдність свободи вибору та відповідальності особистості; єдність прав та 
обов’язків особистості [3]. В такому випадку виховна діяльність держави 
буде демократичною і не матиме авторитарного чи анархічного характеру. 

Таким чином на сьогодні в Україні на нормативному рівні розроблені 
основні положення державної виховної політики, визначений зміст 
національної ідеї, що виступає основою національного виховання молоді. 
Виховна діяльність вищих навчальних закладів базується на основі концепції 
національного виховання, де зазначені принципи, мета та основні завдання 
національної політики в сфері виховання, окреслені її основні напрями. 
Проте потребує розробки ефективний механізм реалізації положень 
нормативних документів, що стосуються виховання молоді, який 
забезпечить ефективне входження студентства до глобального освітнього 
простору,  засвоєння надбань культури різних народів за умови  збереження 
української національної ідентичності. 
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1. Белоусова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики. - 
Харків: НУА, 2004. - 264 с. 
2. Концепція національного виховання студентської молоді [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.2285.0. Заголовок з 
екрану. 
3. Левківський К. Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних 
закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.mon.gov.ua/main.php?query. Заголовок з екрану. 
4. Ржевська А.В. Виховання громадянськості у студентів вищих 
навчальних закладів// Гуманістично спрямований виховний процес і 
становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей 
та учнівської молоді): Збірник наукових праць. - Київ, 2001. - Кн.I - С. 94-
100. 
5. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання 
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This paper gives a short overview of the innovative higher educational 
system of Germany as a constituent of modern “knowledge society”. The main 
features such as scientific research, funding, commercial orientation of research 
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centers, labour mobility and the national technology policy, as well as the 
principles of research work organization in German technical universities are 
briefly described.  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ІМПЕРАТИВ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

В статті подано огляд інноваційної системи вищої технічної освіти 
Німеччини як складової сучасного суспільства знань. Коротко описані її 
основні особливості, зокрема, організація наукових досліджень, фінансове 
забезпечення, економічне спрямування центрів дослідження, забезпечення 
принципу мобільності та державна політика у сфері новітніх технологій, 
розглянуті принципи організації дослідницької роботи в технічних 
університетах Німеччини. 

   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ИМПЕРАТИВ 
ИННОВАЦИОННОГО ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГЕРМАНИИ 
В статье обзорно рассмотрена система инновационного высшего 

технического образования Германии как составная часть современного 
общества знаний. Коротко описаны ее основные особенности, в 
частности, организация научных исследований, финансовое обеспечение, 
экономическая направленность центров исследования, обеспечение 
принципа мобильности и государственная политика в сфере современных 
технологий, рассмотрены принципы организации исследовательской 
работы в технических университетах Германии.  

 
In a world where new ideas, new processes and new technologies can be 

communicated and implemented with unprecedented speed, the capacity of a 
society both to create and introduce beneficial innovation is vital to its economic 
success and its social and cultural vitality. The excellence and global 
competitiveness of research, the reinvigoration of basic research and its 
engagement with industry and society are crucial to the future vitality of modern 
Europe. “Knowledge and innovation are the engines of sustainable growth in 
Europe today, and universities are crucial for achieving the goals set out by the 
European Council” [1]. Research-intensive universities are the principal agents of 
basic research in European countries, have the capacity to be dynamic and 
effective engines for the development of the “knowledge society” and a magnet 
for international talents. Unleashing their potential will give a more competitive 
research environment to enhance Europe’s global competitiveness, focus on the 
creation of a cohort of young, world class researches, improved networking 
between institutions and greater engagement with society and industry.  

Research and innovation are extremely important for Germany as one of the 
leading European countries. Germany can look back on a long tradition of 
research and development. A large number of inventions and projects of 
numerous German Nobel Prize winners have shaped international science. The 
future too looks rosy for Germany as a seat of academic learning and state of the 
art technology. New insights are vigorously generated here by research, and new 
ways of creating value are opened up by technical, organizational, and other 
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innovations. Against this background, Germany's politicians have increasingly 
been considering how best to promote research and innovation, and where the 
country ranks in the international innovation contest. The Federal Government of 
Germany therefore established an independent Commission of Experts on 
Research and Innovation (EFI), with the remit to analyze the structures, trends, 
performance, and prospects of the German research and innovation system, and 
to formulate policy recommendations for its further development. Top German 
universities are set to become beacons at international level. The Initiative for 
Excellence and the Pact for Innovation and Research are ensuring that 
universities and scientific establishments in Germany have the resources they 
need to allow them to perform excellent research work. 

Mainly, there are several reasons for funding basic research in Germany. 
Scientific observation shows the world in new and manifold aspects. Research is 
focused on the unknown and to get always into new areas the state is providing 
the financial resources for scientists to do their work without any limitations 
considering the financial aspect. Another aspect is that research is stimulating the 
economy in a country. Economic growth and new jobs in Germany are mainly 
based on excellent qualifications, high level research as well as the development 
of new technologies. The German state uses two main instruments for promotion 
of research: project encouragement and institutional encouragement. Project 
encouragement is mainly directed on a certain research field with the aim to 
reach a high international proficiency level in research and development. On the 
other hand there is institutional encouragement which is not only focused on one 
research field but rather on one institution as a whole.  

Basically, research in Germany is divided into three categories: trade and 
industry, universities, and non-university research institutes. However, research 
at universities, especially in technical universities, is the backbone of German 
science. Technical university research rose to a high level by the middle of the 
nineteenth century. In some fields such as chemistry and physics research 
reached world leadership level. Nowadays, research at universities can be 
divided into three different groups: Basic research, applied research, and 
experimental development. So there are three main patterns of research carried 
out in universities: basic, strategic and applied ones. There is a conventional 
distinction between them, purporting to reflect their distance from application. So, 
basic research seeks to acquire new knowledge about fundamental phenomena. 
Strategic research seeks to establish the basis of solutions to practical problems. 
Applied research and development draws on existing research to produce 
marketable new products, processes, systems and services. Basic research is 
giving impulses for the applied science and research. In practice, this suggested 
linear process is increasingly short-circulated, with many basic research 
innovations leading rapidly to practical application.  

Technical universities that are research-intensive are important parts of the 
spectrum of higher education and are crucial to the enhancement of the research 
base in Germany and in Europe as the whole. They undertake a uniquely broad 
range of research compared with either research institutes or industry that gives 
them the capacity rapidly to reconfigure their research efforts to pursue new, 
cross-disciplinary opportunities.  

Thus essential requirements for contemporary “knowledge society” are: 



 

122 

efficient mechanisms for creating internationally competitive research, which is 
the bedrock of innovation; effective processes by which new knowledge can be 
transferred into use in society, including a high level of research awareness to 
enable an effective pull on the research base; the education and retention of 
world class researches. Research universities may have critical strength in and 
important social contribution to indigenous technological innovation. 

The unique property of comprehensive technical universities, that they 
encompass the whole range of human knowledge, endows them with the unique 
capacity to fulfill three vital roles: 

1. to enconfigure both their research and educational efforts to address 
many of the major cross-disciplinary challenges that society and the economy 
face, and to pursue, because of their inherent flexibility, the research agenda 
wherever it goes. 

2. they have the capacity, which they must increasingly exploit, to 
develop deep understanding in a broad setting. That setting is provided not only 
by science and technology, but also by the humanities and social sciences. 

3. science has, is and will continue to change the way we live. But 
societal acceptance will be vital if Germany is to exploit its science base 
effectively. A large part of the necessary science-society dialogue can and should 
take place in universities through which increasing proportions of citizens pass. 
The breadth of comprehensive research universities fits them well to lead in this 
task. 

Universities are engines of innovations development. The European 
Commission gives the equality of treatment afforded to education, research and 
innovation in their so-called “knowledge triangle” in its recent communication [2]. 
Universities have a fundamental contribution to make to the innovation process, 
but it is important to understand what that contribution is, and to assume, as 
many increasingly do, that technical universities are direct drivers of innovation, 
and that this could be their primary rationale. As we see it, the university role in 
innovation is in developing human capital, at bachelors, masters and doctoral 
levels; in contributing to the intellectual, social and cultural resources of the 
country in ways that encourage inward investment of knowledge intensive 
business; in helping to stimulate entrepreneurial activity; and in collaborating with 
business to create mechanisms of interaction.  

To achieve this there is, or should be, university education, a concern not 
only with what is learned, but also with how it is learned. In the present paradigm 
shift the role of teachers and learners are changing. Teachers have to become 
more and more learning facilitators and moderators, and students have to 
assume more individual responsibility for their own learning. While even in 
traditional learning units, teachers can include students’ self-study phase and 
group work by offering special tasks fostering cooperative exchange, these 
methods are more accentuated in blended learning arrangements.  

Too much of traditional pedagogy is concerned solely with the transfer of 
information. Even an education directed towards immediate vocational ends is 
less that it could be, and graduates are left with less potential than they might 
have. Generation by generation universities serve to make students think. They 
do so by feeding and training their instinct to understand and seek meaning. 
 Research creates knowledge. Knowledge that expands our awareness and 
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changes our perception of ourselves. Knowledge that shapes our thinking and 
gives us orientation. The research of today leads to innovations of tomorrow. 
Universities are unique amongst human institutions in the range of knowledge 
they encompass. As a consequence, they have a potential rapidly to restructure 
and recombine their skills in novel ways to address both the many trans-
disciplinary issues that are becoming increasingly important, and also to explore 
new, unexpected avenues of understanding.  

Most European researches are trained in universities, and most fundamental 
research, the seed corn for the whole research base, is undertaken in them. 
Technical universities’ research productivity has been prodigious, assisted by 
their access to the best talents of the rising generation and the creative influence 
of the irrelevant young. The powerful role of research and higher education in 
catalyzing economic and social dynamism in modern society has stimulated 
major investments by many countries in their national research bases. 

Sources: 
1. Commission Communication on modernizing Europe’s Universities / Ján 
Figel. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/higher-
education/doc1324_en.htm 
2. Delivering on the modernization agenda for universities: education, research 
and innovation. Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament. – European Commission : COM, 2006. – 208 P. – Режим 
доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
COM:2006:0208:FIN:EN:PDF 
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МІСЦЕ ФРАНЧАЙЗИНГУ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

МЕСТО ФРАНЧАЙЗИНГА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

THE ROLE OF FRANCHISE UNDER GLOBALIZATION 
 
У роботі розглянуто франчайзинг в процесі глобалізації економіки. 

Проаналізовано теорії щодо можливих бар’єрів при входженні на зарубіжний 
ринок. Визначено переваги від використання франчайзингу, а також 
проблеми, які стримують його розвиток в Україні. 

 
Постановка проблеми. Поступове насичення міжнародного ринку 

товарів обумовлює загострення конкуренції, що формує потребу пошуку 
нових можливостей організації та ведення бізнесу. Один із шляхів 
підвищення конкурентоспроможності фірми є формування ефективних 
каналів дистрибуції та застосування франчайзингу. 

Економічні відносини багатьох країн на початку XXI століття є 
результатом сукупної взаємодії окремих елементів різних франчайзингових 
мереж. Комплексне об'єднання зазначених національних мереж в 
остаточному підсумку формує загальну систему інтегрованого 
франчайзингового каналу міжнародного бізнесу. 
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Роль франчайзингу в національній економіці можна розглядати з позиції 
розвитку інноваційного потенціалу держави та трансферу інноваційного 
знання. Інноваційність франчайзингу у випадку економіки України можна 
розглядати двояко. З одного боку, за умов франчайзингової угоди 
передаються знання, бізнес-концепції, нематеріальні активи, що можуть 
мати інноваційний характер для компанії-франчайзі, що виступає на період 
дії угоди їх рецепіентом. З іншого боку, франчайзинг може розглядатись як 
інноваційний вид бізнесу для України з позиції інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу. У ході глобалізації світової економіки 
відбувається глобалізація ринків, товарів/послуг, що призводить до появи 
глобальних виробників. 

З одного боку, франчайзинг є необхідною умовою розвитку глобалізації, 
а з іншого боку, сама глобалізація створює всі умови для успішного розвитку 
франчайзингу. 

Глобальний характер світової економіки зумовлює глобальний характер 
франчайзингу: мережі переростають у франчайзингові канали.  

Зараз у глобальних франчайзингових мережах можна виділити дві 
основні тенденції:  

- поява комплексних франчайзингових підрозділів: успішні 
франчайзі придбають додаткові торгові точки у того ж франчайзера; 

- проникнення франчайзингу у сферу інформаційних технологій, 
в електронну комерцію і в найвідомішу глобальну мережу – Інтернет. 

Глобальні франчайзингові канали сформовані  національними  
франчайзинговими мережами. 

Предмет франшизи, тобто, нематеріальні активи (бренди і концепції 
ведення бізнесу), створюють глобальний масштаб франчайзингу. Передача 
концепції ведення бізнесу, розкриття торгових секретів носить виключно 
внутрішньомережевий характер, а от бренди мають свій зовнішній вияв. 
Побудова франчайзингових мереж і глобальних каналів також пов'язана з 
перенесенням на нові ринки брендів, торгових марок компаній-франчайзерів, 
що свідчить про глобалізацію брендів. 

Ж. Горовиць і М. Кумар висунули припущення, що франчайзинг є 
вдалою стратегією для входження на ринки країн, які в культурному аспекті 
відрізняються від національного ринку, і країн, що мають відносно слабкі і 
легко здоланні бар’єри.  

Ш. Хант виділяє юридичні та культурні бар’єри, які потрібно враховувати 
при входженні на зарубіжний ринок. 

Юридичними бар’єрами для міжнародної експансії франчайзингу може 
стати те, що регулювання в зарубіжних країнах може сильно відрізнятися від 
регулюючих заходів на своєму національному ринку.  

Культурні бар’єри виникають у зв'язку з розходженнями в культурних 
факторах. Чим більше їх розходження, тим більше «культурна відстань» між 
рідною і приймаючою країною і тим проблематичніше буде завдання 
трансферту.  

Е. Хол розділив культури на висококонтекстні і низкоконтекстні. У 
низкоконтекстних основна увага звертається на формально написане чи 
висловлене повідомлення, а контекст у розрахунок практично не 
приймається. У висококонтекстних, навпаки, будь-яке повідомлення 
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інтерпретується на основі контекстуальних натяків, засобів комунікації. Вести 
франчайзинговий бізнес буде відносно важче в країнах, культурна оболонка 
яких є високо контекстною. 

І. Алон і Д. МакКі запропонували двовимірну класифікаційну сітку 
культури Хофстеде для оцінки того, як на міжнародну експансію 
франчайзера може вплинути культурна відстань. 

Для наочного представлення культурних і юридичних бар'єрів 
скористаємося рис. 1, на якому показані можливості міжнародного 
розширення американських франчайзерів. 

Стратегічні опціони проникнення в країни представлені у вигляді 4-х 
квадрантів. 

 

 
Рисунок 1 - Культурно-правова матриця потенціалу глобалізації 

франчайзингу 
Квадрант 1: "Близькі" з культури ринки з низькими юридичними 

бар'єрами : франчайзинг бізнес-формату може бути прямо перенесений на 
зарубіжний ринок без необхідності здійснення істотних модифікацій. 

Квадрант 2: "Близькі" з культури ринки з високими юридичними 
бар'єрами: буде потрібно великий ступінь адаптації у форматі бізнесу, 
більший, ніж безпосередньо в товарі. 

Квадрант 3: "Далекі" з культури ринки з низькими юридичними 
бар'єрами: культурні відмінності будуть посилювати велику ступінь адаптації 
товарів та методи їх доставки більше, ніж ті правила ведення бізнесу, які 
можуть бути збережені в силу схожих юридичних умов. 

Квадрант 4: "Далекі" з культури ринки з високими юридичними 
бар'єрами: стандартизація і посилення бізнес-формату в результаті 
застосування франчайзингової системи. 

Однією з основних рис українського франчайзингу є присутність 
іноземного елементу. Однак, ця тенденція останнім часом змінюється. 
З’являються успішні українські аналоги. В Україні в 2009 році налічується 
більше двохсот франчайзингових мереж.  

2 

1 3 

4 

Ступінь юридичних бар’єрів 

Ступінь культурної відстані 
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Деякі вітчизняні компанії-франчайзери планують перейти до розряду 
міжнародних франчайзерів і шукають партнерів-франчайзі в інших країнах. 
Це свідчить про інтернаціоналізацію українського бізнесу на засадах 
франчайзингу і створить умови для проникнення української культури разом 
з розширенням франчайзингових мереж. 

Вітчизняна економіка може отримати від франчайзингу певні переваги: 
створення нових робочих місць без залучення бюджетних коштів; 
формування класу реальних власників завдяки залученню до бізнесу 
широкого кола осіб, які не наважуються самостійно розпочати власну справу 
без підтримки і навчання; підвищення культури ведення бізнесу та його 
правова захищеність завдяки контролю з боку франчайзера; можливість 
придбати нові ідеї, методи, технології, скористатися передовим досвідом у 
сферах малого та середнього бізнесу і адаптувати їх до українських умов. 

Проблеми, що стримують розвиток франчайзингових мереж в Україні 
такі: економічні: не повністю склались економічні передумови для 
франчайзингу; соціально-психологічні: відсутність досвіду у вітчизняних 
суб’єктів франчайзингової системи, відсутність належної пошани до 
інтелектуальної власності; організаційно-правові: недосконалість правового 
забезпечення франчайзингу; політична нестабільність. 

Висновки. Незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів, 
франчайзинг в Україні розвивається і має досить гарні перспективи. Для 
франчайзера – це один з найшвидших і ефективних способів створення 
нових незалежних підприємств, об'єднаних у єдину систему. Для франчайзі 
–  можливість розвивати свій власний бізнес на базі перевіреної бізнесу-
моделі. Для держави – це ефективний інструмент підтримки малого й 
індивідуального підприємництва, а отже, і розвитку всієї української 
економіки. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ ЯК ФАКТОР 
РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНИХ РЕФОРМ 

 
PRIVATIZATION OF EDUCATION IN AUSTRALIA AS THE FACTOR 

OF MARKET-ORIENTED REFORMS 
 
Розглядається приватизація освіти в Австралії як фактор ринково-

орієнтованих реформ. 
Рассматривается приватизация образования в Австралии как 

фактор рыночно-ориентированных реформ. 
The purpose of fulfillment of the article is the process of privatization of 

education in Australia as a market-oriented reforms’ factor.   
 
 Вивчення закономірностей приватизації системи освіти в Австралії як 

економічного інституту, взаємодії освіти з іншими інститутами суспільства та 
впливу освіти на розвиток суспільних відносин є одним з пріоритетних 
напрямків сучасної освіти. В сучасному українському суспільстві, коли стан 
справ у галузі освіти, темпи і глибина перетворень не задовольняють 
суспільні потреби, необхідність забезпечення прискореного, 
випереджального розвитку освіти постає особливо гостро. Кардинальні 
зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві Австралії, у тому числі в 
сфері освіти, потребують теоретичного усвідомлення у вітчизняній освіті. 

 Метою статті є визначення місця приватизації освіти в сучасному 
суспільстві, визначення її функціонального призначення, як фактора 
ринково-орієнтованих реформ.  

Термін „приватизація” зазвичай пояснює зміну постачання послуг, що 
виконується державними представниками, а потім всю відповідальність 
передають бізнес-структурам.  Це відбувається у формі укладання 
контракту, за допомогою якого громадські організації укладають договори з 
приватними акціонерними компаніями для постачання послуг. Державна 
освіта побачила привілеї приватного сектора освіти в наступному: 1) поява 
„освітньої промисловості”, яка бере свій початок від роботи комерційних 
установ, які виконують адміністративні функції в навчальних закладах; 2) 
стійкий приріст корпоративних комерційних дій в межах державної школи, 
включаючи „продаж освітніх послуг”, проведення вступної компанії і 
вивчення ринку праці; 3) „ваучерна програма”, яка наголошує на отриманні 
більшої кількості ресурсів для приватних навчальних закладів. 

 Адміністрація навчального закладу, місцеві і державні установи 
звертаються до приватизації або укладають контракти, щоб вирішити 
складні проблеми. Іншими словами, „приватизація” – це акт скорочення ролі 
уряду і збільшення ролі приватного сектора в діяльності або власності. Коли 



 

128 

люди посилаються на приватизацію, вони зазвичай мають на увазі один з 
чотирьох видів контракту: 

- отримувати привілеї для приватних фірм, діючи при цьому 
державними засобами; в деяких штатах таку діяльність виконують чартерні 
школи; 

- ваучерні програми поширюються серед людей, які потім отримують 
послуги від приватного провайдера; 

- продаж державних активів приватному сектору; 
- укладаючи контракт з приватними корпораціями, надаються послуги: 

укладання соціальних програм обслуговування та ін. 
За останні роки в Австралії відбулися зміни, що стосуються політики 

якості освіти. У своїй промові про рішення заснувати Агентство з питань 
якості австралійських університетів (АЯАУ) Міністр освіти, доктор Д. Кемп 
відзначив ключовий вплив ринковізації на розвиток освітньої сфери. Він 
помітив, що "є кілька аспектів, що зв'язують ринок з забезпеченням якості" 
[4]. У їхнє число входять: 

1) конкурентоспроможність країн на світовому ринку освітніх послуг (і 
потреба Австралії в "укріпленні позицій на ринку" шляхом демонстрації 
ефективних механізмів забезпечення якості); 

2) міжнародна мобільність кваліфікованих працівників (і "впевненість в 
тому, що випускники австралійських університетів можуть працювати 
ефективно в Австралії та за її межами"); 

3) бажаність подальшого укладання угод з іншими країнами про взаємне 
визнання кваліфікацій; 

4) збільшення кількості місцевих і іноземних студентів, що наголошує на 
необхідності запевнити студентів і платників податків щодо якості 
австралійської вищої освіти [4]. 

 Отже, австралійський уряд наголошує, що наступним кроком у 
вирішенні питання ринковізації освіти, повинні стати такі дії: врахування 
рушійної сили національних цілей (у тому числі поява експортних доходів, 
що розширюють третинний сектор економіки); запровадження турботи про 
підтримку міжнародної конкурентоспроможності країни і роботи з іноземними 
конкурентами на території країни; удосконалювання механізмів 
забезпечення якості освіти, і вони вже удосконалюються, які пов'язані з 
усвідомленими погрозами і можливостями глобалізації по посиленню і 
розширенню регулюючого контролю над системою вищої освіти. 

 За таких обставин, приватизація стає головним фактором ринково-
орієнтованих освітніх реформ Австралії і спрямована на реалізацію 
наступних завдань: 

 1. Усвідомлення та впровадження вимог щодо підготовки 
кваліфікованих працівників в сучасних умовах. 

Підготовка спеціалістів до навчання завжди включає в собі важливу 
частину інтернаціонального обміну досвідом та опору на існуючий досвід в 
регіонах (країнах). Розширення освітніх програм відбувається з погляду на 
підсилення інтернаціонального діалогу в освіті та внеску до світового 
розповсюдження корисної освітньої політики і практики [3; с. 3-5]. 

  2. Перетворення в предмет "купівлі-продажу" освітній простір.  
 Чисельними проявами такого перетворення є залучення освіти до 
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сфери економічних інтересів бізнесових структур. Потреби клієнта треба 
задовольнити найкращім чином, оскільки від цього залежить прибуток 
провайдерів [1; с. 62-63].  

 3. Відображення освіти як предмету міжнародної торгівлі.  
 Центральним прикладом підприємницького підходу і ринковізації у 

вищій освіті є розвиток транснаціональної освіти. Тут можна спостерігати за 
традиційними університетами, що діють на міжнародній арені ринковим 
шляхом і котрі мають деякі загальні характеристики із приватними 
провайдерами.  

 Таким чином, в суспільстві, що зазнає кардинальних змін, роль 
приватизації освіти неухильно зростає, а її аспекти суттєво 
трансформуються. На нашу думку, основними аспектами приватизації освіти 
в сучасному суспільстві є: конкурентоспроможність країн на світовому ринку 
освітніх послуг; міжнародна мобільність кваліфікованих працівників; 
бажаність подальшого укладання угод з іншими країнами про взаємне 
визнання кваліфікацій; збільшення кількості місцевих і іноземних студентів. 
Аналіз таким чином виокремлених аспектів приватизації освіти в Австралії 
відбиває, з одного боку, роль освіти у формуванні особистості, її всебічного 
розвитку, а з іншого боку – виявляє взаємозв'язок освіти з різними сферами 
суспільної діяльності (економікою, політикою, культурою) та суспільством в 
цілому, що набуває актуальності в Україні. 
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особистість 
Анотація 
Критичне мислення – це специфічний процес, який існує поряд з 

логічним, аналітичним, креативним і вирізняється не лише вміння свідомо 
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аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, бачити 
альтернативні шляхи подолання проблеми, а й формує духовну 
наповненість особистості.  

 
Аннотация 
Критическое мышление - это специфический процесс, который 

существует рядом с логическим, аналитическим, креативным и 
выделяется не только умением сознательно анализировать, 
синтезировать, делать собственные выводы, видеть альтернативные 
пути преодоления проблемы, но и формирует духовную наполненность 
личности.  

 
Annotation 
Critical thinking is a specific process, which exists next to logical, analytical, 

creative ones and is highlighted not only by the ability of analyzing consciously, 
synthesizing, drawing one's conclusions, seeing the alternative ways of 
overcoming a problem, but also forms the spiritual essenсe of personality. 

 
Зміни в культурній, матеріально-виробничій сферах, соціально-

економічні проблеми, що стали перед суспільством, трансформували 
мислення людей у світорозумінні, світосприйнятті, у відношенні до 
перетворюючої діяльності. «… з середини ХХ ст. з’явився додатковий 
чинник, який визначив суттєве підвищення актуальності критичного 
мислення. Це-залучення усе більшої частини людства до інформаційної 
цивілізації [4,12]. Людина потребує не тільки адаптації свого мислення до 
мислення іншого. Сучасна людина, що має критичне мислення, це перш за 
все особистість, яка вміє піддавати сумніву  усталені думки і судження, 
здатна вести діалог, визначати сутність проблеми і альтернативні шляхи її 
вирішення, відрізняти факти, які завжди можна перевірити. Критичне 
мислення є діалогічним за своєю суттю, тобто воно включає дискусії, де 
висуваються і обговорюються критерії та способи розв’язання проблеми [3, 
28]. Формування такої особистості стає однією з прерогативних проблем 
української освіти, яка «трансформується з репродуктивної, авторитарної у 
гуманістичну, інноваційну» [2, 4]. 

На сьогодні педагогічною наукою актуалізована проблема підвищення 
рівня умінь учнівської молоді в отриманні знань, участі у спільному прийнятті 
рішень, розвитку логіки, аргументації, доказів. Ось чому потрібне 
перенесення акценту на сенсопошукове навчання. Це потребує змін у 
підходах до процесу навчання, пошуку більш ефективних шляхів 
формування критичного мислення, оцінки причин і того, що відбувається 
навколо. 

При всій безперечній значущості критичного мислення проблема його 
формування в теорії та практиці освіти досліджена ще недостатньо і як 
результат це має свій прояв у протиріччях між: 

- об’єктивною потребою суспільства в рефлексивній, критично мислячій 
особистості та якістю освіти учнів, які не завжди вміють альтернативно 
мислити; 

-  зростаючою потребою у розвинутому критичному мисленні та 



 

131 

традиційною організацією освітнього процесу у більшості установ, 
спрямованих в основному на передачу інформації; 

- потребою освітньої практики у науково-методичному забезпеченні 
формування критичного мислення і недостатньою розробленістю цього 
питання у педагогічній науці. 

Педагогічний процес є рухом тих, хто вчиться до цілей, які 
опосередковані змістом і методами їх засвоєння у соціокультурному 
середовищі. В цьому процесі постійно виникає необхідність співвідношення 
керівництва педагога з активністю і самостійністю учня (Л.І.Новікова, 
Н.М.Таланчук). Термін «формування», стосовно людини, означає надання 
остаточної форми, досягнення повної зрілості, остаточного розвитку. 
С.Л.Корольов та Н. І.Макарова вважають, що термін «формування» означає, 
перш за все, «реалізацію запрограмованих форм, якостей, відсуваючи на 
другий план вільний розвиток природних здібностей людини» [1, 69]. 
Формування поглиблює феномен розвитку, який детермінований 
обставинами життя людини, її діяльністю, цілеспрямованими процесами 
виховання і навчання. 

Якщо врахувати визначення Д.І. Фельдштейна, що розвиток особистості 
- це єдиний процес соціалізації, коли людина засвоює соціальний досвід, та 
індивідуалізації, коли вона висловлює власну позицію, протиставляє себе 
іншим, виявляє самостійність шляхом встановлення більш широких 
відносин, де вона сама себе перевіряє, «прокручує», виробляє перспективу 
розвитку подальшої діяльності і, що виключно важливо, виходить за межі 
даної діяльності, то формування критичного мислення ми можемо 
розглядати як один із засобів єдиного процесу розвитку особистості. 

На відміну від процесу виховання формування включає в себе також 
різноманіття внутрішніх, зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 
стихійно впливають на особистість. Завдання формування критичного 
мислення, за словами Р.Пола, є у тому, щоб учні дійшли до розуміння, 
усвідомлення в самих собі проявів природної людської схильності вважати 
свої думки і ціннісні орієнтації істинно вірними і значущими, бажанням 
прагнути подолати цю схильність. Формування такого мислення неможливе 
без педагогічних умов, до яких ми відносимо ті, які свідомо створюються в 
педагогічному процесі та можуть забезпечити найбільш ефективне його 
формування. Визначаючи такі умови ми повинні виходити з розуміння того, 
що процес формування критичного мислення учнів не може існувати поза 
ними, оскільки випадкові умови не сприяють вирішенню цього завдання. 

Слід мати на увазі, що хоч в учбовому процесі, як показано в 
пояснювальних записках, програмах, формуються знання, уміння, 
розвивається особистість, стверджувати, що «особистість формується» 
можна з великою долею умовності. Вона в тій же мірі формується, в якій і 
протистоїть будь-якому «формуванню». Особистісний початок, 
освіта,орієнтована на його розвиток, досягає своєї мети тоді, коли створює 
ситуацію запитаності особистості, сил її саморозвитку. Педагог, який діє у 
відповідності до норм культури, не займається формуванням особистості з 
даними якостями властивостями, а створює умови для повноцінного прояву 
і, відповідно, становлення особистісних функцій суб’єкта в діяльності. 

Виділення принципів формування критичного мислення неможливе без 
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психолого-педагогічних закономірностей, де методологічним підґрунтям 
закономірностей цього процесу ми вважаємо системно-структурний підхід. 
Саме він дозволяє послідовно та цілісно вивчити закономірні зв’язки між: 

- процесом формування критичного мислення і комплексом зовнішніх по 
відношенню до нього умов і факторів; 

- діяльністю викладача і саморозвитком у діяльності учнів; 
- окремими компонентами процесу формування критичного мислення 

(завданнями, змістом, методами, засобами, результатом). 
При такому підході охоплені всі основні зовнішні та внутрішні зв’язки 

процесу формування критичного мислення, що дає підставу вважати цей 
процес цілісним. 

Ці зв’язки, закономірності мають свій прояв у наступному: 
- формування критичного мислення обумовлене соціокультурними, 

психолого-педагогічними, практичними передумовами, запитаністю 
особистості з критичним, альтернативним мисленням. Ця закономірність 
поширюється на цілі, задачі, зміст, методи, форми, засоби і умови процесу, 
що організується та визначає його ефективність; 

- пізнавальний інтерес, позитивне відношення до процесу навчання, що 
виникають в учбово-дослідницькому середовищі, закономірно обумовлюють 
процес формування критичного мислення. Звідси наслідує, що його 
формування здійснюється в рамках цілісного педагогічного процесу, який 
включає в себе учбову і позаучбову діяльність; 

- чим різноманітніші взаємозв’язки учбової та дослідницької діяльності, 
тим ефективніше процес формування критичного мислення. 

Вищий рівень сформованості критичного мислення означає наявність 
«інтегративних розумових компетенцій на основі синтезу логічного, 
проблемного, критичного мислення й уміння використовувати ці компетенції 
в практичній, професійній і соціальній діяльності» [5, 291].  

Отже, критичне мислення - інтегративна якість особистості, що 
відкриває їй можливість виходу за межі заданих відносин і сформованих 
зв’язків. Інтегративним ядром даної особистісної якості є суб’єктивна позиція, 
яка означає знання і уміння логічно мислити - сумніватися, розмірковувати, 
зіставляти судження, приходити до максимально об’єктивного висновку. 
Критичне мислення відбиває міру свободи, відповідальності, гуманності, 
життєтворчості. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА 
ІНТЕГРАЦІЯ В НЬОГО УКРАЇНИ 

У даній статті розглядаються основні характеристики сучасного 
світового освітнього простору і тенденції його розвитку. Наведено шляхи 
інтеграції України в світовий освітній простір і перспективи розвитку 
системи освіти України відповідно до світової.  

TRENDS OF WORLD EDUCATIONAL SPACE AND INTEGRATING 
IT IN UKRAINE 

This article discusses the basic characteristics of the modern world 
educational space and its development trends. There are ways of Ukraine's 
integration into the world educational space and prospects of the educational 
system of Ukraine according to the world. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ИНТЕГРАЦИЯ В НЕГО УКРАИНЫ 

В данной статье рассматриваются основные характеристики 
современного мирового образовательного пространства и тенденции 
его развития. Приведены пути интеграции Украины в мировое 
образовательное пространство и перспективы развития системы 
образования Украины в соответствии с мировой. 

 
Пріоритети розвитку систем освіти, як показує практика, визначаються 

країнами зарубіжжя, виходячи із законів, декларацій, документів, які 
створюють потужні міжнародні організації, такі як ООН, ЮНЕСКО, Рада 
Європи, Європейський Союз та інші. 

Аналізуючи міжнародні закони, спрямовані на майбутній розвиток 
систем освіти країн світу, можна зазначити, що практично всі вони 
спрямовані та враховують глобальний розвиток суспільства, його вимоги, 
створення єдиного освітнього простору та приділяють велику увагу 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), глобальних 
мереж зокрема. 

Для освітян європейського простору одним з основних документів 
залишається Декларація у сфері розвитку європейської політики щодо 
використання новітніх інформаційних технологій [2], затверджена у травні 
1999 року Комітетом Міністрів Ради Європи. 

Як розвиток цієї Декларації у 2000 році країнами-членами ЮНЕСКО був 
прийнятий Дакарський план дій (Dakar Framework for Action), який є одним з 
основних документів ЮНЕСКО, де визначені стратегії щодо розвитку систем 
освіти країн світу на період до 2015 року. 

У цьому документі (Розділ 10 «Використання інформаційних та 
комунікаційних технологій для досягнення цілей, поставлених програмою 
Освіта для всіх») [1] зазначено, що інформаційно-комунікаційні технології 
мають значний потенціал та їх необхідно використовувати для досягнення 
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ефективності навчання, розповсюдження знань та розвитку більш 
ефективних освітніх послуг. Використання ІКТ, особливо у країнах, що 
розвиваються, повинні бути поєднані з такими традиційними формами 
навчання, як книжки, радіо та велику увагу необхідно приділяти навчанню 
вчителів нових форм викладання предметів з використанням ІКТ. 

Сучасний світовий освітній простір характеризується: 

• універсальністю гуманістичних ідей, яка зумовлена їх застосуванням 
до всіх осіб і соціальних систем попри національні, економічні, релігійні, 
расові, ідеологічні розбіжності; 

• відкритістю вищої освіти, яка розширює межі взаємодії системи 
цінностей людини і нової інформації;  

• повним долученням вищої освіти до загального проекту неперервності 
освіти, специфіка якої полягає в тому, що освітня система має не тільки 
озброїти знаннями, а внаслідок постійного і швидкого оновлення знань, 
сформувати потребу в безперервному самостійному оволодінні ними, вміння 
та навички самоосвіти, самостійний і творчий підхід до знань упродовж 
усього активного життя людини; 

• диверсифікацією і гнучкістю вищої освіти, зокрема стосовно цілей, 
змісту освітніх програм, структури навчальних закладів, охоплення галузей 
діяльності, типу і тривалості програм, форм організації навчального процесу, 
методів навчання. 

Зважаючи на те, що основною первинною ланкою мережевого стану 
суспільства в цілому та систем освіти зокрема, є комп’ютер, у сучасних 
системах освіти як зарубіжних країн, так і в Україні, пріоритетними 
напрямами розвитку вже кілька десятиліть є інформатизація та 
комп’ютеризація освіти. 

З цією метою окреслене завдання зі створення індустрії сучасних 
засобів навчання, що відповідали б світовому науково-технічному рівню і які 
є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей 
освіти та інформатизації освіти. 

Процеси глобалізації призводять до перетворення вже існуючих та 
діючих регіональних, національних мереж у глобальні. Не обійшов він й 
інформаційні освітні мережі. Залишаючись більш конкретно спрямованими, 
вони розширюють межі своїх користувачів, охоплюючи та відповідаючи на 
сучасні виклики суспільства. 

Інтеграційні процеси розширили кордони для отримання освіти та 
роботи. Уже виникає необхідність визначення або навіть прогнозування 
вимог щодо навичок, умінь та компетентностей, якими необхідно володіти 
та, які визначаються, у свою чергу, вимогами ринку праці окремої країни та є 
актуальними, наприклад, на європейському, а може й на світовому ринку 
праці. 

Аналіз сучасного стану систем освіти зарубіжних країн показує 
актуальність і необхідність існування, розвитку та створення інформаційних 
освітніх мереж – локальних, регіональних, глобальних, які стали невід’ємною 
частиною навчально-виховного процесу як в зарубіжних системах освіти, так 
і в нашій країні. 

Проводиться постійна підтримка вчителів інформаційними матеріалами 
та відповідними Інтернет-ресурсами. Щорічно мережею проводиться конкурс 
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серед учителів, які найбільш вдало та активно використовують 
телекомунікаційні технології у навчальному процесі та заохочують до нього 
якомога більше учнів, беручи до уваги інтеркультурний аспект. 

Загальноосвітня школа, яка є базовою ланкою освіти, підлягає 
модернізації, орієнтованій не тільки на те, щоб учень отримав необхідну 
кількість знань, але й на розвиток його особистості, його пізнавальних і 
творчих здібностей, а також вона повинна бути спрямована на формування 
цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок. 

Визнаючи важливість розвитку в учнів креативного мислення, уміння 
знаходити та вилучати необхідну інформацію з метою проведення 
самостійних наукових досліджень в процесі навчання, особливе місце в 
системах освіти зарубіжних країн займає створення науково-інформаційного 
простору, насамперед для дітей та молоді з використанням для цього нових 
комунікаційно-інформаційних засобів. 

Проведений порівняльний аналіз щодо особливостей використання 
ресурсів глобальних мереж у системах освіти в Україні та зарубіжних країнах  
(країнах Європи, Америки та Росії) показав: 

– починаючи з початку ХХ1-го століття, особлива увага, визнання та 
значна підтримка розвитку ІКТ, інформаційних освітніх регіональних та 
глобальних мереж приділяється практично всіма країнами світу, що 
закріплено відповідними політичними документами, законами та 
деклараціями, які спрямовані на активні практичні дії з урахуванням процесів 
глобалізації; 

– використання інформаційних комунікаційних технологій, до яких 
належать глобальні інформаційні мережі, стає характерною ознакою систем 
освіти зарубіжних країн. Розширюються можливості та діапазон 
використання глобальних інформаційних мереж у загальноосвітніх школах: 
від просто інтерактивного спілкування, обміну досвідом та електронної 
пошти до створення своїх сайтів, порталів та мереж. Крім того, все більшого 
розповсюдження набуває система відкритого он-лайн навчання, отримання 
дипломів та сертифікатів в режимі он-лайн, віртуальні школи та 
університети. 

Система освіти України намагається адекватно реагувати на 
інтенсивний розвиток сучасної цивілізації і на світові тенденції в освіті. Вона 
поступово інтегрує в європейський і світовий освітній простір. Інструментом 
гармонізації вітчизняної системи освіти з європейською слід вважати 
Болонський процес [3]. Одним із його наріжних каменів є мобільність 
учасників освітньої системи - студентів, викладачів, науковців. У цьому 
зв'язку ефективною визнається взаємодія вищих навчальних закладів, 
спрямована на створення загального банку методичних розробок, взаємне 
використання унікальної лабораторної бази, направлення студентів після 
закінчення бакалаврату до магістратури в навчальні заклади інших країн, що 
приєднались до Болонського процесу, обмін студентами, направлення 
викладачів для створення нових курсів, спільні наукові дослідження і т.ін. 
Важливим завданням Болонського процесу є сприяння європейському 
співробітництву щодо забезпечення якості освіти, включаючи розробку 
сумісних критеріїв і методологій оцінки якості. Україна розглядає входження 
в освітній простір Європи не лише з позицій інтегрування до європейського 



 

136 

освітянського наукового простору, а і як певні фактори, що змушують 
удосконалювати вітчизняну освіту в контексті європейських вимог і 
відповідно до сучасних умов життєдіяльності суспільства.  

Отже, система української вищої освіти поступово інтегрує зі світовим 
освітнім простором. Цей процес супроводжується системними змінами 
освіти — відбираються кращі світові взірці, які дають змогу підвищити якість 
функціонування і розвитку всіх систем сучасного суспільства. Проте система 
вищої освіти, яка є однією з основ національної безпеки держави і її 
громадян, не може послуговуватись світовими новаціями, неадекватними 
перспективам розвитку суспільства конкретної держави, що не забезпечують 
її суверенітет у політичній, економічній, культурній сферах. Вища освіта має 
враховувати конкретні вимоги українського народу, які грунтуються на ідеях 
націоналізації і демократизації, розбудови і утвердження держави на 
міжнародній арені. Вона має забезпечувати виховання патріота свого 
народу, який поважає його національну культуру, звичаї, мову, бажає і є 
здатним продовжувати його традиції. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАЦІВНИКА ЯК ВНУТРІШНЄ СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 

СУСПІЛЬСТВА 
 Навчання соціальній роботі не може тільки пасивно відображати 

соціальний розвиток, воно повинно вести активний пошук шляхів 
вирішення соціальних проблем. Тому зміст підготовки спеціалістів 
повинен включати, поряд з ішими компонентами, програми, що 
підвищують компетентність соціального працівника, в тому числі 
соціокультурну компетентність, як інтегральну характеристику 
особистості фахівця. 
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF THE SOCIAL WORKER AS 
AN INTERNAL SOCIAL ORDER OF SOCIETY 

 Social work education can not only passively reflect social development, it 
must actively seek ways to solve social problems. Therefore, the content of 
training should include, along with other components, programs that increase the 
competence of a social worker, including sociocultural competence as an integral 
feature of expert personality. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА КАК ВНУТРЕННИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА 

 Обучение социальной работе не может лишь пассивно отображать 
социальное развитие, оно должно вести активный поиск путей решения 
социальных проблем. Поэтому содержание подготовки специалистов 
должно включать, наряду с другими компонентами, программы, которые 
повышают компетентность социального работника, в том числе 
социокультурную компетентность, как интегральную характеристику 
личности специалиста. 

 
 За більш ніж 100 років існування професія соціального працівника 

зазнала докорінних змін. За цей час його роль змінилася від простого 
піклувальника до фахівця, який здатен побачити й активізувати внутрішній 
потенціал людини, допомогти їй подолати психологічні проблеми і конфлікти, 
повернути контроль за власним життям. 

 Особливістю сучасної професійної соціальної роботи є те, що вона має 
на меті не просто підтримку людини, а її повернення до повноцінного 
самостійного активного життя. Саме такий підхід забезпечує сталий 
соціальний і духовний розвиток суспільства, дозволяє попередити 
загострення соціальних проблем, не відволікає ресурси суспільства, а 
збільшує їх. 

 Тому сьогодні соціальна робота – це високопрофесійна діяльність, що 
вимагає від тих, хто її виконує, володіння найсучаснішими методами роботи 
з людиною та впливу на суспільні процеси. 

 Сьогодні в нашій країні, як і в інших країнах світу питання стоїть так : 
навчання соціальній роботі не може тільки пасивно відображати соціальний 
розвиток, воно повинно вести активний пошук шляхів вирішення соціальних 
проблем, що з'являються. Професіоналів для соціальної сфери потрібно 
готувати таким чином, щоб вони були здатні змінити, усунути і коректувати 
негативні соціальні прояви у суспільстві. А це можливо лише у закладах 
освіти, які будують навчання на нових позиціях і враховують тенденції 
розвитку соціальної політики в країні.  
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 Тому зміст підготовки спеціалістів повинен включати наступні 
компоненти:  

- глибокий аналіз сучасного соціального розвитку і формування вміння 
дати об'єктивну оцінку соціальній політиці, запропонувати альтернативні 
варіанти;  

- чітке уявлення і класифікацію сучасних моделей, форм і методів самої 
практики соціальної роботи;  

- власне педагогічний процес підготовки соціальних працівників; 
- розробку теорій, концепцій, моделей і технологій, спрямованих на 

ефективне функціонування соціального працівника; 
- розробку і реалізацію програм, що підвищують компетентність 

соціального працівника. 
 Якщо проаналізувати зарубіжний досвід функціонування соціальної 

освіти, то варто зауважити, що кожна країна поряд з певними надбаннями 
має і свої проблеми. 

 На основі аналізу досвіду підготовки фахівців для соціальної сфери 
зарубіжні дослідники [Д.Кокс (Австралія), В.Бочарова (Росія), Ч.Казетта 
(США), М.Пейн (Великобританія), Т.Його (Японія), Л.Герьє (Франція) та ін.] 
наводять наступні проблеми, чи, точніше сказати, недоліки у процесі 
підготовки [2]: 

- недостатньо уваги приділяється проблемам, що є джерелом людських 
страждань; 

- процес підготовки здійснюється поза економічними, політичними і 
соціальними інститутами, які в цілому визначають розвиток соціальної 
політики а, значить, і соціальної роботи; 

- навчальні заклади, які готують фахівців для соціальної сфери, досить 
часто виключають себе і студентів із проблем соціальної сфери на 
місцевому рівні і не беруть участі у їх вирішенні; 

- система освіти не дає можливості усім здібним і бажаючим із місцевої 
громади отримати підготовку в галузі соціальної роботи, не віддає перевагу 
цим людям; 

- практика і навчання соціальній роботі часто відображають «статус кво» 
і не направлені на її зміни і розвиток; 

- у багатьох країнах гострою залишається проблема взаємовідносин між 
державною системою і неурядовими організаціями; 

- у процесі підготовки фахівців для соціальної сфери акцент робиться на 
міське середовище, на середній клас, а це означає, що соціальна освіта 
далека від життя переважної більшості бідних і нещасних людей і не може їм 
надати суттєвої допомоги у поліпшенні їх благополуччя; 

- більша частина випускників все ще в основному працює в державних 
структурах по наданню соціальної допомоги. 

 Формування соціокультурної компетенції є актуальним і важливим у 
професійній підготовці майбутніх соціальних працівників не тільки як засіб 
підвищення їх готовності до професійного спілкування (бути посередником 
між клієнтом і державними органами з метою ефективного вирішення 
особистісних, соціальних, матеріальних та ін. проблем клієнта), але й як 
засіб виховання особистості. 

 Передусім соціокультурна  компетентність майбутніх соціальних 
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працівників спрямована на: 
- розвиток світогляду студентів та їх підготовку до сприйняття себе як 

носія моральних цінностей, до взаємозв’язку з усіма людьми в пошуку 
вирішення соціальних проблем суспільства; 

- розвиток особистої культури студентів, загальнолюдських цінностей, 
загальнопланетарного способу мислення, усвідомлення  миротворчих 
обов’язків і відповідальності за майбутнє своєї країни; 

- навчання етично  прийнятних форм самовираження в суспільстві; 
- навчання етиці спілкування й етиці взаємодії з людьми різних поглядів 

та різних соціальних верств; формування вміння грати різні ролі, 
співпрацювати та знаходити творчі рішення; 

- розвиток умінь студентів використовувати надбані соціокультурні 
знання, уміння і навички відповідно до ситуацій у процесі своєї професійної 
діяльності; тобто  розвиток умінь працювати в команді  та здатність 
спілкуватись; 

- розвиток потреби в самоосвіті, розвиток індивідуальних здібностей і 
талантів. 

 Компетенція не може бути визначена тільки через певну суму знань, 
умінь і навичок, адже значна роль у її виявленні належить ситуації. Бути 
компетентним означає вміти мобілізувати в конкретній ситуації здобуті 
знання й досвід, тобто йдеться про компетенції лише тоді, коли вони 
виявляються в будь-якій ситуації; невиявлена компетенція є, скоріше, 
прихованою можливістю. Компетенція не може бути ізольована від 
конкретних умов її реалізації. Вона одночасно поєднує мобілізацію знань, 
умінь і поведінкових відносин, контамінованих на умови конкретної 
діяльності. Саме цей інтегративний характер ускладнює процес формування 
поняття компетенції. Головна проблема полягає у визначенні тих знань, які б 
забезпечили розвиток необхідних компетенцій. Які елементи соціальної й 
політичної історії, а також історії мистецтв, музики, літератури, філософії, 
науки, техніки можуть сприяти розумінню конкретних ситуацій і реальностей? 
Які знання зі сфери соціальних і гуманітарних наук можуть забезпечити 
компетенції діяти, спілкуватися, регулювати конфлікти в професійній 
діяльності? 

 Отже, синтезуючи різні підходи до вивчення поняття соціокультурної 
компетенції майбутніх соціальних працівників та його змістових 
характеристик, слід відзначити, що під соціокультурною компетенцією 
майбутніх соціальних працівників, розуміється система взаємопов’язаних 
компетенцій, таких як, предметна, особиста, соціальна і культурологічна, і які 
розглядаються в ієрархії як складові елементи цілого і дають змогу 
індивідові: 1) бути широко обізнаним у різних сферах науки, культури, 
літератури та мистецтва; 2) усвідомлювати себе суб’єктом культурного 
процесу; 3) розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, 
збереження і трансляції загальнолюдських цінностей; 4) орієнтуватися в 
традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не лише свого народу, але й 
інших народів; 5) уміти спілкуватися в сучасному  світі, оперуючи 
культурними поняттями й реаліями різних народів [1]. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
У статті розглядається проблема розвитку комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя як складової його загальної 
компетентності. Здійснюється аналіз структури загальної 
компетентності та її компонентів. Дається визначення загальної 
компетентності та її компонентів і розкривається їхній зв'язок з 
діяльністю майбутнього вчителя під час його професійного 
саморозвитку.        

 
THE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS’ 

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A PART OF 
THEIR GENERAL COMPETENCE 

The problem of future teachers’ communicative competence as a part of their 
general competence is revealed in the article. The structure of future teachers’ 
general competence and its components are analyzed. General competence and 
its components are defined and their connection with future teachers’ educational 
work and professional self-development are revealed. 

  
The 21st century requires fundamental changes in the system of preparing 

future teachers. The shaping of a personality that would attain high results in life 
and would know how to quickly react to the changeable situation and constantly 
change oneself according to times is the goal of cutting-edge education where 
lifelong learning has become a necessity for all. Future teachers need to develop 
their skills and competences throughout their lives, not only for their personal 
fulfillment and their ability to actively engage with the society in which they live, 
but for their ability to be successful in a constantly changing world of work. 

The most important thing for an educational establishment is to create a 
situation of success, help future teachers believe in themselves, and teach them 
to ascend to the peak in their chosen sphere of life, forestall failures, and get back 
on their feet after falls. And here the knowledge, skills and aptitudes are a major 
factor in the Ukraine’s innovation, productivity and competitiveness. Growing 
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internationalisation, the rapid pace of change, and the continuous roll-out of new 
technologies mean that Ukrainian teachers must not only keep their specific job-
related skills up-to-date, but also possess the generic competences that will 
enable them to adapt to change. Teachers’ competences also contribute to their 
motivation and job satisfaction in the workplace, thereby affecting the quality of 
their work. 

As globalisation continues to confront Ukrainian education with new 
challenges, each teacher will need a wide range of key competences to adapt 
flexibly to a rapidly changing and highly interconnected world. Higher education in 
its dual role, both social and economic, has a key role to play in ensuring that 
future teachers acquire the key competences needed to enable them to adapt 
flexibly to such changes. [1] 

General competence is defined as a combination of knowledge, skills and 
attitudes appropriate to any context. General competence consists of key 
competences which all individuals need for personal fulfilment and development, 
active citizenship, social inclusion and employment. The key competences are all 
considered equally important, because each of them can contribute to a 
successful life in a knowledge society. Many of the competences overlap and 
interlock: aspects essential to one domain will support competence in another.[4] 

The Reference Framework of Key Competencies sets out eight key 
competences: 

1) Communication in the mother tongue; 
2) Communication in foreign languages; 
3) Mathematical competence and basic competences in science and 

technology; 
4) Digital competence; 
5) Learning to learn; 
6) Social and civic competences; 
7) Sense of initiative and entrepreneurship; 
8) Cultural awareness and expression. [4] 
Future teachers training have to develope an entire system for developing 

these key competences. It should include, for example, a cooperative technology 
that teaches a student to work in a team and a modeling function that 
presupposes modeling different situations in educational process in order to get 
certain experience. During such lessons business games are played that simulate 
real life. For example, to have better understanding of political system of a 
country, future teachers should be offered a program of one of the parties; they 
present its interests during the lesson and defend precisely these political views. 
Innovations include problem-search education, i.e., successive and step-by-step 
solving of problems. The new type of education also teaches one to do 
independent work under the guidance of a teacher-tutor, i.e., someone who 
passes on experience rather than knowledge. Each student’s course of study 
should be completely individualized, developed with the help of a teacher advisor. 
Students spend half their academic week in internships outside the buildings of 
their higher establishments. The atmosphere of their higher establishment should 
be therapeutic. While we have come to recognize the value of such higher 
establishments for some future teachers, we continue to subscribe to the ideal of 
a humanistic liberal arts education that is highly prescriptive and, while global in 
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scope, grounded in the intellectual, aesthetic, and moral traditions of western 
civilization. [2] 

Such an education exposes future teachers not only to what Matthew Arnold 
famously termed as the best that has been thought and said, but also develops in 
them a valuable form of critical consciousness that is difficult to acquire 
elsewhere in contemporary Ukrainian society. Future teachers should be the 
product of a humanistic education because only in that case key competences 
can be developed and they will inspire future teachers’ work as citizens and 
parents.  

During professional training future pedagogues should follow their own 
formula of success. It could be a goal raised to the power of persistence and 
multiplied by abilities and further multiplied by work but this is not the only one 
possible formula. Future teachers should consider constant work on themselves a 
characteristic feature of reaching success. Everyone should get into the so-called 
work group that learned about success by becoming a teacher. In one of them, 
the main law of success — the principles of successful communication.  

A person can be only in two states: the state of defense (and it’s a quite 
natural state) or openness. The former says, ‘World, I fear you; I’m closed for 
you,’ while the latter says, ‘World, I’m ready to cooperate with you’”. The main 
function of a person is communication; the main function of a teacher is 
successful communication; and the function of an effective teacher is efficient 
communication. 

Communicative competence results from the acquisition of the mother 
tongue, which is intrinsically linked to the development of an individual’s cognitive 
ability to interpret the world and relate to others. Communication in the mother 
tongue requires an individual to have knowledge of vocabulary, functional 
grammar and the functions of language. It includes an awareness of the main 
types of verbal interaction, a range of literary and non-literary texts, the main 
features of different styles and registers of language, and the variability of 
language and communication in different contexts. 

A positive attitude towards communication in the mother tongue involves a 
disposition to critical and constructive dialogue, an appreciation of aesthetic 
qualities and a willingness to strive for them, and an interest in interaction with 
others. This implies an awareness of the impact of language on others and a 
need to understand and use language in a positive and socially responsible 
manner. 

We know that there are different versions of introducing a person — open, 
closed, and lost and that a closed person doesn’t believe in himself, so he cannot 
expect others to believe in him. A person perceives only 30 percent of verbal 
information, while the rest is perceived through our body language: facial 
expressions and gestures. During the training everyone was able to come to 
believe in one’s power by making a list of one’s advantages and skills. 

An important constituent of success for future teachers is also their ability to 
communicate skillfully in different languages. Communication in foreign 
languages broadly shares the main skill dimensions of communication in the 
mother tongue: it is based on the ability to understand, express and interpret 
concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form 
(listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range of societal and 
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cultural contexts (in education and training, work, home and leisure) according to 
one’s wants or needs. Communication in foreign languages also calls for skills 
such as mediation and intercultural understanding. An individual’s level of 
proficiency will vary between the four dimensions (listening, speaking, reading 
and writing) and between the different languages, and according to that 
individual’s social and cultural background, environment, needs and/or interests. 

It is important to recognise that many Ukrainians live at least in bilingual or 
multilingual families and communities, and that the official language in which 
many future teachers live may not be their mother tongue. For these teachers, 
this competence may refer to an official language, rather than to a foreign 
language. 

These key competences are very important when we want that our future 
teachers should learn educational techniques used in the West by observing 
them in classrooms and lecture halls not only reading about them in literature. 
This would create the best conditions for borrowing from Western experience and 
implementing it in our educational system. Blind copying of foreign techniques 
dooms the nation and the state to eternal inferiority. After all, they only share 
techniques invented in the past, not recent breakthroughs. 

In the increasingly globalized world the problem of protecting our unique 
identity based on the nation’s historical past has never been more relevant. This 
is also true of education, which is an element of culture. All cultures that currently 
exist in the world, and educational systems that are part of them, are viable, 
because unviable cultures died a long time ago. If a nation remembers its past, its 
culture will never die. The same holds true for education. We should not blindly 
duplicate the achievements of other countries, since they too can learn something 
from Ukrainians. 
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INFLUENCE OF TENDENCIES OF INSTITUTIONAL WORLD 
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Annotation 
Conditions of occurrence of higher educational institutions in exclusively 

educational space had determined. Influence of Bolonskiy process on social 
economical reforms in Ukraine and quality of higher education had researched.  

 
Болонський процес – типовий феномен інтеграції, що має відношення 

до внутрішньої і зовнішньої національної політики. Реформування системи 
вищої освіти в Україні глибоко зачіпає всі сторони життя країни, політичні і 
економічні структури, корегує інтереси та суспільну поведінку як окремих 
людей так суспільства і держави в цілому. Внутрішні інтереси України 
стосовно Болонського процесу пов’язані з загальним комплексом задач у 
галузі модернізації, що стоять перед Україною сьогодні. Вони поєднують: 
реформу вищої освіти, націлену на відповідність стандартів вищої школи 
України до стандартів і вимог інформаційної доби і світового освітнього 
ринку; підвищення конкурентоспроможності української економіки; 
забезпечення стійкого економічного зростання; відхід України від 
зорієнтованості національного виробництва на експорт сировини та 
природних ресурсів і перехід до інноваційної економіки, заснованої на 
знаннях та до випуску товарів і послуг з високою доданою вартістю. Поряд з 
цим, вагомого значення набувають такі ознаки реформування системи вищої 
освіти як збереження національно-культурної і освітньої ідентичності, 
традицій української вищої школи тощо. 

У широкому сенсі входження України до Болонського процесу пов’язано 
з загальним комплексом економічних, соціальних і адміністративних реформ, 
що проводяться в Україні. Болонський процес має прямий вплив на реформу 
вищої освіти, структурування ринку праці (що вимагає диференціації робочої 
сили, тобто становлення трьох ступенів компетентності – бакалавр, магістр і 
доктор) та реорганізацію освітнього сектору в цілому (у тому числі, 
створення приватних університетів і різноспрямованих освітніх асоціацій).  

Опосередкованим чином Болонський процес впливає як на бюджетну 
реформу (зокрема, йдеться про модернізацію системи фінансування вищої 
освіти і підвищення її фінансової стійкості) так і на адміністративну реформу 
(зокрема, у площині визначення регламентуючої ролі держави у галузі вищої 
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освіти). Економіка, розвиток якої ґрунтується на знаннях, вимагає відкритості 
і інтернаціоналізації свого потенціалу знань, ринків праці і інновацій, а також 
притоку інвестицій у сферу освіти за темпами, що мають випереджати 
загальні темпи інвестування у виробництво. По цих позиціях Україна відстає. 
Болонський процес може сприяти подоланню цього розриву, стати для 
України засобом підвищення інвестиційної привабливості та 
конкурентоспроможності у світовому масштабі (зокрема, через можливість 
використання найціннішого ресурсу – людського потенціалу).  

Реалізації Болонських угод в Україні перешкоджає цілий ряд чинників, 
пов’язаних, в основному, з обмеженнями організаційно-економічного, 
інституційного характеру. Наприклад, йдеться про академічну мобільність 
студентів, викладачів і адміністративного персоналу. Така мобільність є 
складовою Болонського процесу, хоча ця норма має рекомендаційний 
характер. Фінансові можливості вузів України щодо реалізації мобільності 
студентів (зокрема, організації довгострокового обміну студентами на 
міждержавному рівні) є досить обмеженими.   

Не менш гострою для України є проблема оволодіння іноземними 
мовами. Європейці майже не помічають мовного бар’єру, тому що у західній і 
у центральній частині європейського континенту більшість освіченого 
населення вільно володіє двома – трьома мовами сусідніх країн. В Україні 
поки що немає традицій масового володіння іноземними мовами. Звичайна 
школа не спроможна вирішити цю задачу і тому українські вузи вже ставлять 
питання про значне збільшення у навчальних планах кількості годин на 
вивчення іноземних мов. Однак для вирішення цієї задачі потрібен час і 
додаткові значні фінансові ресурси. 

Найбільш гостро стоїть питання «відтоку мізків» за кордон як студентів, 
так і викладачів. Студенти із знанням іноземних мов, ознайомившись з 
місцевими умовами праці, прагнуть знайти високооплачувану роботу за 
кордоном. В українських академічних колах висловлюються побоювання, що 
завдяки «програмам мобільності», розпочнеться масовий відтік за кордон 
найбільш кваліфікованих українських викладачів, які знаходяться на піку 
наукової активності (30 – 40 років). Цьому буде сприяти декілька чинників: 
більш високий рівень оплати праці за кордоном; можливість отримати доступ 
до сучасної матеріальної інфраструктури, до якісного нового обладнання; 
шанс здійснити ті експерименти, які неможливо виконати на застарілому 
лабораторному обладнанні; більш комфортні побутові умови проживання 
тощо. Щоб не допустити «відтік» викладацьких кадрів та талановитих 
українських студентів (випускників) за кордон, мінімізувати інтелектуальні 
втрати, слід створити сприятливі умови щодо достойної оплати праці (як 
орієнтир – середня заробітна плата в країнах східної Європи). 

Інституційною проблемою для випускників з України є отримання 
європейського додатку до національного диплому. Україна повинна у 
відповідності з прийнятими на себе зобов’язаннями безоплатно видати 
кожному українському випускнику вузу безкоштовний європейський додаток 
до диплому. Не вирішеним залишається організаційне та фінансове 
супроводження цієї проблеми (централізований випуск бланків додатку; 
фінансування якісного перекладу додатку на англійську мову тощо).  

Разом з тим, переважна більшість європейських вузів не готова 
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визнавати вітчизняні (українські) додатки до диплому. При направленні 
українських студентів за програмами подвійних дипломів на навчання до 
магістратури, наші випускники стикаються з необхідністю нострифікації 
бакалаврських дипломів у відповідності з міжнародною практикою. Це 
питання у повному обсязі не вирішено і досі. 

Умовами входження вищих навчальних закладів у єдиний освітній 
простір є: формування інноваційної корпоративної культури вузу і 
внутрішнього конкурентного середовища; підготовка і розвиток кадрового 
потенціалу з інноваційним типом мислення; використання інноваційних 
педагогічних технологій навчання; диверсифікація джерел фінансування 
вузів; інфраструктурне забезпечення взаємодії вузу із зовнішнім 
середовищем тощо [1].  

Неприйняття значною кількістю науково-педагогічної спільноти України 
впровадження принципів Болонської угоди пов’язано з рядом причин: 

• українська вища школа традиційно готувала випускників «спеціаліст» і 
до цієї моделі пристосувався і національний ринок праці. Перехід же на  
багаторівневу систему навчання у сфері вищої освіти, фактично, вимагає 
скасування традиційних для вітчизняної вищої школи програм підготовки 
«спеціалістів», що викличе проблему перегляду навантаження, штатного 
розкладу вузів тощо [2]. Практика свідчить, що майже половина випускників 
поступає на роботу за спеціальністю, а через п’ять-сім років ця частка 
зменшується до однієї треті. Для спеціалізації у сучасних професіях зовсім 
не обов’язковим є п’ятирічний цикл навчання. Професійна спеціалізація має 
складатися з ряду компактних, мобільних циклів – модульних програм 
підготовки. Хоча, існують такі сфери професійної діяльності, де збереження 
підготовки спеціалістів залишиться доцільним (наприклад – медицина); 

• невизначеність моделі підготовки бакалавра (що пов’язано з 
відсутністю чітких меж профілювання і компетенцій). Західна освіта більш 
практично зорієнтована: більш «вузька» і цілеспрямована на ту чи іншу 
сферу практичної діяльності. Такої практичної зорієнтованості не вистачає 
українській системі вищої освіти, у якій постійно підтримувався культ 
«універсалізації» підготовки фахівців з вищою освітою; 

• низький рівень інформативного забезпечення, вмінь та навичок роботи 
з інформацією та комп’ютерним забезпеченням. На сьогодні це стосується 
науково-педагогічних кадрів старше 50-ти років. Саме ця група викладачів 
звинувачує прихильників Болонської системи в американізації вищої освіти. 
Разом з тим, дипломи Bakkalaureus и Magister існували майже у всіх 
європейських університетах ще до XIX сторіччя [3]; 

• невизначеність щодо перспектив вітчизняної системи наукових 
кваліфікацій: кандидатських і докторських наукових ступенів. На підтримку їх 
збереження є аргумент: така система мотивує до безперервного зростання 
наукової кар’єри, є визнаним селективним інструментом. За кордоном 
встановлюється ж міжнародний стандарт– присвоєння кандидатам наук 
ступеню «doctor Ph». Разом з тим у країнах ЄС досить складно отримати 
звання «професор», що вимагає багаторічної праці у системі вищої освіти; 
міжнародних публікацій та формування власної наукової школи; 

• втрата фундаментальності наукових досліджень вітчизняною 
системою вищої освіти. За період реформ (з 1991 р. і до сьогодення) 
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дослідницький сектор української вищої школи майже зруйновано. Це 
пов’язано з тим, що в умовах скорочення бюджетного фінансування, перед 
вузівською наукою ставили завдання найскорішого отримання прибутків (а 
це руйнувало налагоджену систему фундаментальних досліджень). 

Для усунення та вирішення вищезазначених проблем та протиріч, 
необхідно вже зараз запроваджувати комплекс інституційно-організаційних 
заходів. Зокрема, доречною може стати робота національних і регіональних 
координаторів з питань приєднання до Болонського процесу; дотримання 
педагогічною спільнотою і студентством «культури Болонського процесу» 
тощо. В цілому ж, слід визнати, що не дивлячись на ряд проблем, структурні 
перетворення української вищої освіти продовжують розвиватися у руслі 
світових тенденцій. Адаптація національної системи освіти до міжнародних 
стандартів тісно пов’язана з інтеграцією України у систему міжнародного 
поділу праці і відповідає викликам глобалізації. Прийняття цих викликів та 
вміння за рахунок освітнього потенціалу підвищити національну 
конкурентоспроможність – завдання для України у ХХІ ст. 
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приоритеты университетского образования, использование новой 
философии управления университетами, принципы развития лидерства в 
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Annotation 
The research of the universities’ role in the process of knowledge economy 

formation in England and Wales has been conducted. The author analyzes the 
priorities of university education, implementation of the new university 
management philosophy, principles of leadership development in the university 
education of England and Wales.    

 
Формування економіки знань у міжнародному контексті на початку 1990-

х стало новою точкою відліку в історії людства. Світ став єдиним простором 
спілкування, універсальним ресурсом знань водночас зберігаючи політичну, 
економічну, лінгвістичну та культурну різноманітність. Незважаючи на 
розширення міждержавної співпраці, сучасні тенденції економічної 
модернізації, які формують основи процесу глобалізації, світова економіка 
знань передусім інтегрується за допомогою знань.  

ХХІ століття є епохою інтелектуального капіталу, вартість якого постійно 
збільшується. Університетська освіта відіграє основну роль у процесі 
формування еліти суспільства, лідерів у галузі політики, економіки, 
юриспруденції, медицини тощо. Серед найважливіших завдань університетів 
– підготовка майбутніх науковців та педагогів, які розвиватимуть знання та 
передаватимуть їх прийдешнім поколінням. Англія та Уельс володіють 
розвиненою системою університетської освіти, яка приваблює тисячі 
студентів з усього світу не тільки завдяки своїм досягненням у науковій та 
педагогічній сферах, але й лідерству, розвитку якого тут приділяється 
особлива увага.   

На початку ХХІ століття все більше уваги приділється 
конкурентоздатності людини на ринку праці. Майбутнє нації залежить від 
того настільки розвинена та ефективна система освіти в цілому та система 
професійної освіти зокрема, оскільки їхнє завдання полягає у підготовці 
людини до повноцінної життєдіяльності у сучасному світі. Отож в Англії та 
Уельсі державною політикою визначено, що професійна освіта повинна 
забезпечувати максимальні можливості для розвитку таланту, знань, 
винахідливості та творчості кожного студента.  

У 2009 році студентство у вищій освіті Великої Британії сягнуло 1,1 
мільйона. Значно збільшилося інвестування в університетську освіту, що 
сприяло покращенню ситуації із працевлаштуванням випускниів, 
незважаючи на світову економічну кризу. Університетська освіта  Великої 
Бритнії загалом та Англії й Уельсу зокрема є успішним сектором економіки, 
якому характерна конкурентна перевага над багатьма націями. Наприклад, 
економічний ефекет університетської освіти у Великій  Британії складає 2,3% 
від валового національного длоходу країни. Цей сктор розширює власну 
роль як провайдер освітніх послуг на світовому ринку. Успіх університетської 
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освіти забезпечується діяльністю як старих, так і нових університетів, які 
засновані в останні десятиліття. Окрім того, автономність університетів, 
система спільних цінностей та цілей, свобода у виборі власної стратегії 
розвитку задля досягнення національних пріоритетів сприяли оновленню як 
науково-дослідної, так і педагогічної діяльності, їх адаптації до потреб 
суспільства знань.   

Попит на університетську освіту зростає, а тому важливо надати 
можливості для вступу всім тим, хто власним потенціалом, його розвитком в 
умовах університетської освіти, може збагатити суспільство, членом якого 
він є. Демографія, невпинний розвиток технологій, збільшення ваги знань й 
інтелектуальної власності, глобалізація багатьох явищ сучасного життя, як і 
освіти зокрема, змінюють зміст і форми вищої освіти. Університети Англії та 
Уельсу вже зараз є елементом багатьох європейських та міжнародних 
мереж, перевагами яких користуються. Така ситуація та сучасні економічні 
умови вимагають оновлення економічної бази на постійній основі, а 
університети відграють ключову роль у цьому процесі.      

Університети Англії та Уельсу надають особливого значення розвитку 
підприємництва, яке є однією із основних функцій у процесі поєднання 
навичок і вмінь з економічною результативністю. Підприємницька діяльність 
випускників університетів сприяє забезпеченню підтримки як студентів, так і 
конкурентноздатності економіки, а також  стає підґрунтям для розвитку 
бізнесу з широким використанням інновацій. Тут функції університетів можна 
описати так: інкубаційна підтримка, бізнесове середовище, освітні та 
підготовчі програми, менторство та доступ до дослідницьких мереж, 
професійне консультування тощо.  

Різні ініціативи у науково-педагогічній діяльності зумовлюють широке 
застосування міжпредметного підходу та професіоналізації університетської 
освіти. Вивчення класичних наук (хімія, фізика, математика) відходить на 
задній план, а особлива увага приділяється вивченню навчальних дисциплін 
за професійним спрямуванням. Таким чином, навички та вміння 
влаштування на роботу стають інтегральним елементом більшості 
навчальних програм.  

На конференції «Підтримка досконалості у вищій освіті», яка 
проводилась Фундацією лідерства у вищій освіті у січні 2007 року 
зазначалося, що основними факторами, які здійснюють вплив на розвиток 
університетської освіти є зміна оплати за навчання (2006 р.), незалежний 
аналіз реформування фінансування вищої освіти (2009 р.), розширення 
діяльності університетів, залучення працедавців, забезпечення якості вищої 
освіти за допомогою національних систем державного фінансування тощо. 
Отож, дослідивши зміни, що відбуваються на початку ХХІ століття в 
університетській освіті не тільки Англії та Уельсу, але й у міжнародному 
освітньому просторі, приходимо до висновку, що саме вони формують 
передумови запровадження трансформацій у процес управління 
університетами.  

У ході дослідження вдалося з’ясувати, що наприкінці ХХ – початку ХХІ 
століття у галузі вищої освіти загалом та університетській освіті зокрема 
відбуваються значні зміни, спричинені різноманітними факторами. Серед них 
варто відзначити розширення демографічних рамок студентства, орієнтація 
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університету на потреби та інтереси споживачів освітніх послуг, 
професіоналізації послуг університету, активне провадження наукових 
розробок у практику бізнесу та промисловості, відображення глобалізації та 
регіоналізації на діяльності університету, застосування міжпредметного 
підходу та професіоналізації університетської освіти.  Все це створило 
передумови для застосування нових підходів до управління науково-
дослідною, педагогічною та організаційною діяльністю в університетах Англії 
та Уельсу.   

Серед основних пріоритетів освітньої галузі Англії та Уельсу – 
удосконалення освітніх стандартів, що відповідно спричинило поглиблений 
інтерес до розвитку лідерства в освітній галузі. Уряд послідовно 
дотримується вимог щодо підвищення стандартів, забезпечення 
рівноправних освітніх можливостей, стійкої якості національних освітніх 
послуг. Такі тенденції прослідковуються на всіх рівнях системи освіти. У 
системі університетської освіти широко застосовується класична теорія 
розвитку організації, започаткована М. Вебером, яка на початку ХХІ століття 
доповнюється новими елементами. Такі зміни зумовлені економічним, 
політичним, законодавчим розвитком суспільтсва, що відображається на 
системі університетської освіти та лідерстві, що розвивається в її умовах.  

На прикінці ХХ століття уряд Великої Британії починає застосування 
нової філософії управління «Нове державне управління», що полягає у 
використанні хвилі орієнтованих на ринок реформ у державному секторі, які 
призведуть до більшої ефективності витрат для урядів. У секторі 
університетської освіти це відобразилося на використанні стратегічного 
менеджменту та реструктуризації з метою підвищення раціоналізації, 
основними елементами якої є кількісне вимірювання показників діяльності та 
орієнтація на попит споживачів освітніх послуг згідно із філософією 
маркетингу. Однак, як свідчить проведене дослідження, такі тенденції несуть 
із собою небезпеку зниження освітніх стандартів.  

Отож, виклики, які стоять перед університетами, зумовлюють 
формування вимог до університетських лідерів. Серед основних із них варто 
вказати на зовнішній та внутрішній тиск: забезпечення відповідних потреб 
студентів, підвищення конкуренції у питаннях фінансування наукових 
досліджень, підтримка високої якості наукової та педагогічної діяльності, 
збільшення важливості міжнародних ринків, посилення взаємозв’язків між 
бізнесом та суспільством, забезпечення рівноправності у всіх видах 
діяльності університету. Все це породжує необхідність приймати ризиковані 
рішення, орієнтуватися на майбутнє, та розвивати лідерство з метою 
збільшення здатності управляти запровадженням позитивних організаційних 
змін згідно із потребами та пріоритетами університету.   

Розвиток лідерства в університетській освіті Англії та Уельсу 
ґрунтується на певних принципах, основними з яких є – професіоналізм, 
інтеграція теорії та практики лідерства, інтерактивне навчання й рефлексія. 
Серед основних проблем, які виникають, варто відзначити його 
ідентифікацію, фінансування, розвиток, заохочення та винагородження 
індивідів, які є ефективними лідерами. Оскільки лідерська роль 
ускладнюється, університетам необхідно приділяти все більше уваги 
професійному розвитку своїх лідерів. Така можливість надається Фундацією 
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лідерства, яка пропонує різноманітні підготовчі програми для управлінців 
різних рівнів менеджменту університету. 

На основі проведеного дослідження приходимо до висновку, що на 
початку ХХІ століття університети Англії та Уельсу – це потужні економічні 
інституції, депозитарії інтелектуального та лідерського потенціалу, що є 
ключовим фактором розвитку бізнесу та висококваліфікованого людського 
капіталу. Такі характеристики надають їм особливої ваги у процесі 
регенерації економіки Великої Британії. На початку ХХІ століття університети 
відіграють одну із найважливіших ролей у суспільстві, зберігаючи та 
підтримуючи основні суспільні цінності, серед яких толерантність, свобода 
слова та соціальна активність. Вони володіють здатністю забезпечувати 
інтелектуальне лідерство у суспільстві за допомогою творення та 
розповсюдження знань.  
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РОЛЬ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 
Анотація. Проаналізовано проблему толерантизації навчально-

виховного процесу в умовах полікультурності та визначено особливості 
підготовки майбутніх вчителів початкової школи до здійснення 
полікультурного виховання школярів. 

Побудова „відкритого суспільства” - основне із завдань демократичних 
перетворень у суспільстві, а це у свою чергу виступає ще одиним фактором, 
що актуалізує полікультурну освіту. Він є досить вагомим, оскільки 
передбачає формування міжкультурної компетенції, яка зумовлює 
відкритість людей до нових культурних цінностей, нових ідей. Полікультурна 
освіта формує відкритість особистості, спонукає її до розуміння та вивчення 
культурних цінностей інших народів. Вона ставить перед собою актуальні 
цілі та завдання, спрямовує особистість на конструктивний діалог з 
представниками інших соціокультурних спільнот. Суспільство готове до 
міжкультурних контактів і продуктивного діалогу, а це означає, що воно не 
може бути закритим. 

Індивідуально-особистісний характер входження учнів у світ визначає 
першу умову здійснення цього процесу. Це реалізація можливостей 
полікультурної та монокультурної діяльності школярів у процесі оцінки 
історичних подій. Полікультурність розглядається нами з урахуванням 
полікультурного характеру світу та потреби особистості у багатоаспектній 
взаємодії з ним. Полікультурність отримала новий імпульс у зв’язку з 
розвитком систем комунікації й виникненням нових комунікативних систем, 
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стимулюванням інтеркультурної взаємодії міжнародних організацій (ООН, 
ЮНЕСКО, Рада Європи). Саме існування полікультурного простору 
неможливе без затвердження у суспільній свідомості установок на 
взаємодію і взаємозалежність між індивідами і різними соціальними групами. 
Полікультурність середовища не передбачає розчинення в ній особистості, 
його уніфікації та деперсоналізації, тому дитина для побудови власної долі 
вибирає у цьому середовищі те, що для неї у найбільшій мірі особистісно 
підходить, тобто дитина сама вибирає свій життєвий шлях відповідно до 
своїх уподобань та переконання. Таку точку зору підтримував відомий 
український філософ Г.Сковорода, коли розкривав суть „сродної праці”.  

Відповідно до цього школяр повинен орієнтуватися у даному 
середовищі, враховуючи те, що в нього виникає необхідність відбору змісту 
знань для формування гуманістичної картини світу. Бажано, щоб ця картина 
світу була науковою. При цьому слід враховувати невичерпність джерела 
людських знань, культурних зразків людської діяльності. 

Учень буде стикатися із проблемою конкордатності та інтеграції 
історичного досвіду, в тому числі й у процесі пізнання різної дисциплінарної, 
гуманітарної інформації. Наприклад, історія і література, історія і світова 
художня культура, історія і суспільствознавство, суспільствознавство і 
література тощо. 

На основі аналізу української гуманістичної педагогіки К. Ушинського, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін. і досвід роботи шкіл ХХ століття 
можна зробити висновок про полікультурний характер сучасної школи. За 
своїми витоками та історичним розвитком українська школа є частиною 
європейської освіти. Як і західноєвропейські держави, Україна взяла за 
основу освіту і педагогічну культуру греко-римського світу. Разом з тим 
українська школа є неповторним, самобутнім феноменом педагогічної 
культури. Взагалі, для української школи характерна направленість на 
розвиток національної самосвідомості на основі своєї культури, мовного 
середовища. Цим і пояснюється наявність монокультурної діяльності 
школярів поряд із полікультурною. У зв’язку з цим у процесі навчання в учнів 
формується наукова картина світу, яка дає можливість жити й працювати 
в умовах поліфонії культур. Ця установка реалізується у традиційних і нових 
навчальних дисциплінах сучасної школи. 

Таким чином, ціла низка факторів актуалізує полікультурну освіту, яка 
має сформувати відкриту особистість, здатну жити в умовах культурного, 
релігійного, етнічного розмаїття. Вищезазначені фактори сприяють 
девальвації ідеалів монокультуралізму. Саме монокультура сприяє 
зниженню енергетичного потенціалу виживання суспільства. Префікс „полі” 
вказує на подолання „моно” в культурі, оскільки монокультурним підходам як 
контрпродуктивним протистоять полікультурні. Отже, стратегія полікультур-
ної освіти є антитезою монокультурним освітнім традиціям. 

Проблеми полікультурного виховання молоді, формування людської та 
національної самосвідомості, громадянської позиції, активного й 
відповідального ставлення до життя є одними з пріоритетних у процесі 
гуманізації людського суспільства. Життя людини серед інших людей 
проходить як суперечливий і динамічний процес, що вимагає від кожної 
особистості засвоєння реалій соціального та індивідуального існування, 
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норм і правил духовного та матеріального співжиття відповідно до власних 
можливостей, переконань і рівня культури.  

Необхідність формування висококультурного громадянина України 
зумовлюється нині ще й тим, що демократизація суспільних відносин у нашій 
країні вимагає іншого устрою життя, інших відносин між окремими людьми та 
їх групами, що належать до різних національностей і віросповідань, інших 
підходів до всієї системи освіти. Саме тому в багатьох національних 
державних документах закладено ідеї полікультурності. Серед них 
Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, Державний 
стандарт базової й загальної середньої освіти та інші. Ці документи 
наголошують на необхідності вивчення кожною людиною національної 
культури народів, що живуть на території України, та світової культури. 

Без сумніву, надзвичайно важлива роль у вирішенні проблем 
полікультурності відведена сформованості в  особистості відповідної 
картини світу, оскільки саме вона дає можливість виробити у кожної людини, 
яка в майбутньому стане громадянином цієї держави, позитивне ставлення 
до представників  інших народностей, спрямовує прагнення дізнатися 
якомога більше про їх культуру, визначає домагання індивідумом свободи, 
вміння відстоювати свою позицію і ідеали, формування духовної гнучкості і 
розуміння необхідності компромісів, включення людини у життєдіяльність як 
окремих груп, так і суспільства в цілому. Сформованість у процесі навчання 
такої картини світу значно розширює межі людської свободи і складає 
основу полікультурної освіти. 

На проблеми полікультурної освіти та виховання підростаючого 
покоління все частіше звертають увагу вітчизняні науковці, які зосереджують 
свою увагу на полікультурній підготовці вчителів, особливо початкової ланки 
освіти.   

Проблеми підготовки вчителів у свері полікультурності піднімали видатні 
педагоги: А.Дістервег, Я.Коменський, А.Макаренко, Ж.Руссо, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський. Не залишилися вони і поза увагою сучасних 
науковців, котрі особливу увагу приділяють питанням формування у 
педагогів світоглядних позицій, наукової картини світу (С.Гончаренко, 
Н.Ничкало, О.Сухомлинська, М.Ярмаченко та ін.), що, без сумніву, є основою 
формування у них полікультурної компетентності.  

Разом з тим питання готовності вчителів до проведення полікультурного 
виховання школярів в українській науці мало досліджене. Важливість 
набуття полікультурної підготовки вчителями можна окреслити такими 
умовами: по-перше, під час такої роботи педагог розширює свою загальну та 
педагогічну культуру; по-друге, набуває знань, умінь та навичок, необхідних 
для взаємодії з людьми (дітьми), які належать до різних культурних груп; по-
третє, формує особистісні якості та ціннісні орієнтації, притаманні людині, що 
живе в умовах культурного розмаїття; по-четверте, через зміст свого 
навчального предмета здійснює полікультурну освіту школярів. 

Отже, ми можемо, чітко зазначити, що полікультурність людини 
формується на підґрунті картини світу, засобом формування якої виступає 
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. Навчальні предмети 
шкільного навчального плану визначають можливості створення в школярів 
певної картини світу, на основі якої й визначаються домагання особистістю 
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свободи, вміння відстоювати свою позицію й ідеали, вироблення духовної 
гнучкості й розуміння необхідності компромісів, включеність її у 
життєдіяльність як окремих груп, так і суспільства в цілому. Сформованість 
такої картини світу значно розширює межі людської свободи.  
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ОНТОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ГРИ 
В КОНЦЕПЦІЯХ ЙОГАНА ХЕЙЗІНГИ Й ЖАНА БОДРІЯРА 

 
 Розглянуто статус феномену гри в концепціях Йогана Хейзінги та 

Жана Бодріяра. Для з’ясування онтологічного значення окреслено 
співвідношення гри з реальністю, свободою, мораллю. Виявлено 
атрибутивні функціональні особливості гри та показано точку зору 
вказаних науковців на стан гри в сучасному їм суспільстві. Ключові слова: 
гра, онтологічний статус, реальність, свобода, функціональний статус, 
пуерлізм, ігрове.  

 
 Рассмотрено статус феномена игры в концепциях Йохана Хейзинги 

и Жана Бодрийяра. Для определения онтологического значения очерчено 
соотношение игры с реальностью, свободой, моралью. Обнаружено 
атрибутивные функциональные особенности игры и показана точка 
зрения указанных ученых на состояние игры в современном им обществе. 
Ключевые слова: игра, онтологический статус, реальность, свобода,  
функциональный статус, пуэрлизм, игровое.  

 
 Status of the game phenomenon in Johan Huizinga’s and Jean 

Baudrillard’s concepts is considered. Parity of game, and reality, freedom, morals 
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is outlined to show game’s ontological status. Attributive functional features are 
find out and Huizinga’s and Baudrillard’s points of view on the contemporary 
condition of the game are shown. Key words: game, ontological status, reality, 
freedom, functional status. 

 
 Постмодерністський підхід, який від другої половини ХХ століття є 

панівним у мистецтві та філософії, змінив підходи до визначення реальності 
й по-новому визначив статус індивіда у світі. У постмодерному баченні для 
опису світу на перший план виходить категорія гри як тотального явища. 
Актуальність дослідження зумовлена потребою проаналізувати місце й роль 
феномену гри в сучасному світі. Досить глибоко ця категорія розроблена  
Йоганом Хейзінгою та Жаном Бодріяром. Мета дослідження – розкрити 
онтологічні та функціональні аспекти гри в концепціях зазначених науковців.   

 Онтологічний статус гри передбачає її розгляд як одного з основних 
феноменів людського існування, від початку вкоріненого в людському бутті. 
Для визначення онтологічного статусу гри в концепціях Хейзінги та Бодріяра 
слід з’ясувати її співвідношення з поняттями реальності, свободи й моралі.  

 За Хейзінгою, гра – феномен, що лежить в основі всієї людської 
культури, вона старша за культуру, бо остання передбачає існування 
людського суспільства. Гра ж присутня вже у тварин, які не чекали, аби 
людина прийшла й навчила їх грати. Голландський культуролог наголошує: 
уже найпростіші ігрові форми – дещо більше, ніж суто фізіологічна чи 
фізіологічно обумовлена психічна реакція. Саме граючи й усвідомлюючи акт 
гри людина стає чимось більшим, ніж раціональна істота, оскільки гра 
нерозумна. Реальність, пойменовану грою, стверджує Хейзінга, відчуває 
кожна людина. Для встановлення межі гра – реальність не діє критерій 
серйозності, оскільки багато фундаментальних категорій, що протистоять 
серйозності, не пов’язані з грою, наприклад, сміх чи комічне [2, 25 – 26]. Для 
розмежування необхідно ввести поняття правила, яке визначає, щó має силу 
в ігровому світі. Воно обов’язкове й не піддається сумніву, доки його 
дотримуються, гра залишається грою.  

 Бодріяр означає гру в системі постмодерністського світорозуміння, 
згідно якого гра – усе довкола, вона реальніша за саму реальність. Як і 
Хейзінга, Бодріяр стверджує, що гра підкорюється певним правилам. Кинути 
гру неспортивно, її не можна відкидати зсередини. Чари гри полягають у 
тому, що вона виводить за рамки звичного й змушує підкоритися правилу [1, 
232]. На відміну від Хейзінги, Бодріяр переконаний, що гра не боїться 
вторгнення справжнього світу, оскільки не підпорядковується принципу 
реальності, вона непомірно серйозніша за життя, свідчення тому –  факт, що 
останнє легко може стати простою ставкою. Ще одна принципова відмінність 
реальності від гри – всуціль пародійна організація останньої.  

 Основною й найбільш вагомою ознакою гри для Хейзінги є те, що вона  
– вільна діяльність [2, 27]. Гра з примусу вже не є грою, хіба відтворенням 
гри. Для дорослої людини гра – те, без чого можна обійтися, вона 
надлишкова, це діяльність у вільний час [2, 27]. Утім, коли гра 
перетворюється на функцію культури, вона, на думку Хейзінги, все більше й 
більше обумовлюється, зв’язується поняттями потреби, обов’язку.  

 Принципово інший погляд простежується в концепції Бодріяра. 
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Прийняття чи неприйняття умовного порядку гри, неспівмірного порядку 
реальності, не має нічого спільного з покірністю чи примусом. Тому свободи 
в моральному чи індивідуальному її розумінні в грі існувати не може. Гра – 
це не свобода. Вступити в гру «означає вступити в ритуальну систему 
зобов’язань» [1, 232]. У той же час людина в грі більш вільна, ніж будь-де, 
оскільки їй не доводиться по-справжньому засвоювати правило. Досить 
лише виказувати йому суто формальну вірність.   

  Намагаючись з’ясувати відношення у системі «мораль – гра», Хейзінга 
відмежовує останню від поняття комічного, несерйозного. Так само вона не 
вкладається в рамки поняття нерозумне, дурниця. Науковець говорить, що 
чим більше намагатися протиставити гру спорідненим формам діяльності, то 
більше можна побачити її надзвичайну самостійність. Гра сама по собі, хоч і 
належить до діяльності духа, не стосується моралі, у ній немає ані 
достоїнств, ані гріха [2, 26]. Тобто гра сама по собі не може бути гарною чи 
поганою.  

  Бодріяр значно радикальніший у своїх поглядах. Він стверджує: гра 
аморальна, гравець діє, не вірячи в те, що він робить, адже правилу не 
можна вірити чи не вірити, його можна лише дотримуватися. Гра завжди 
ґрунтується на впевненості, що випадку не існує, оскільки світ обплутаний 
сітями символічних взаємодій, сітями спокуси. Ці механізми потрібно лише 
задіяти. Граючи людина робить вигляд, що спокусити можна все – цифри, 
букви, закони. Кожен знак несе певний смисл, але він може бути спокушений 
іншими знаками. У цьому – аморальність гри. «Частіше аморальним 
оголошується інше – прагнення виграти побільше та пошвидше. Але в 
такому випадку гра постає «кращою», ніж є в дійсності. Насправді гра куди 
аморальніша. Вона аморальна тому, що підмінює порядок виробництва 
порядком спокуси» [1, 251 – 252].   

 Розгляд функціонального статусу гри передбачає з’ясування способів 
зовнішнього проявлення її внутрішніх особливостей, реалізації атрибутивних 
якостей у процесі життєдіяльності суспільства.   

 Для Хейзінги гра – фактор, що породжує культуру, тому її 
функціональні ознаки можна простежити фактично в будь-якому 
культурному феномені, щоправда проявлені з різним ступенем інтенсивності  
Ігрові принципи панують навіть у тих сферах, котрі сприймаються як зовсім 
«серйозні», наприклад, у війні. Найяскравішим же проявленням гри в 
людській культурі, за Хейзінгою, є мистецтво. Гра скрізь – у театрі, музиці, 
поезії.  

 Гра завжди більшою чи меншою мірою потребує відповідного 
зовнішнього оформлення, антуражу. Одним із функціональних проявів гри, у 
якому чітко простежується її «антуражність», за Бодріяром, є тотальна 
фемінізація світу. Мода, реклама, пропаганда постають всуціль 
«ожіночненими». Знаки прагнуть бути спокушеними,  і саме жіноче від 
природи найбільш для цього підходить. Така фемінізація призводить до того, 
що «Жіночність є відчужене буття жінки. Ця Жіночність уявляється у вигляді 
якоїсь абстрактної всезагальності з начисто вихолощеною власне жіночою 
реальністю, всезагальності, яка повністю належить до дискурсу й рекламної 
риторики. Розгублена жінка косметичних масок і незмінно підфарбованих губ 
перестає бути виробником свого реального життя» [1, 42]. У моді, макіяжі 
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продовжує жити «радикальна метафізика позірностей», бажання змусити 
тіло означати, але знаками, що не мають суті. 

 І Хейзінга, і Бодріяр зупиняються на характеристиці сучасного їм 
функціонального стану гри як буттєвої категорії. Хейзінга відзначає, що 
мистецтво «з XVIII ст., коли його почали усвідомлювати як фактор культури, 
ймовірно, більше втратило, ніж набуло в своїй ігровій якості» [2, 192]. Як і 
професійний спорт, мистецтво все більше втрачає дитинність сприйняття. 
Сучасна культурологові політика, міжнародні відносини також усе більше 
віддаляються від ігрового принципу, згідно з яким правило безальтернативно 
виконується. Суспільство все глибше проймає дух «пуерлізму», 
підлітковості, духовної незрілості. Людина усе більше прагне банальних 
розваг, грубих сенсацій, масових видовищ, усе полярніше висловлює 
критику й захоплення, чіткіше поділяє оточуючих на «своїх» та «чижих», 
різкіше реагує на кожне слово, прагне вірити будь-якій ілюзії, якщо вона 
задовольняє індивідуальне самолюбство або групову свідомість. «Багато з 
цих пуерильних рис більш ніж достатньою мірою представлені в ранніх 
культурних епохах, але ніколи з такою масовістю й жорстокістю, з якими 
вони поширюються в суспільному житті нашого часу» [2, 195]. Цей 
«пуерлізм» Хейзінга виводить за межі гри: дитинність проявляється тільки 
тоді, коли стара гра дитині набридла, і вона більше не знає в що б 
погратися.  

 У судженнях Бодріяра – той самий конфлікт, що й у Хейзінги: у сучасну 
йому (Бодріярові) епоху власне ігрові моменти усе сильніше відтісняються. 
Чим далі суспільство віддаляється від екватору ХХ століття, тим помітнішим 
стає, що гра, яка від початку, за Бодріяром, була симуляцією, сама 
симулюється, це вже швидше «симуляція симуляції». На зміну приходить 
ігрове – «гра» запиту й моделі, без виклику й ставок, з передбачуваними 
ходами супротивників. Якщо раніше гра вже знівелювалася до статусу 
гігієнічної функції, необхідної для підтримання біологічної й психологічної 
рівноваги, то тепер вона терпить ще більше приниження – кібернетичне 
поглинання й розчинення в категорії ігрового. Останнє ще знає стан 
зачарованості, але вже позбулося фундаментальної ознаки гри – спокуси. 
Магія медіа й віртуальність екранів відтіснили гру на задній план, 
утвердивши натомість ігрове, для характеристики якого Бодріяр 
використовує метафору «холодна спокуса» – «нарцисичне» захоплення від 
електронних й інформаційних систем, холодне захоплення засобів і 
терміналів, на які перетворилися люди. Саме така холодна спокуса 
господарює в сфері ігрового, повністю відтісняючи гру з її дуальними й 
агоністичними відносинами.  

 Отже, постмодерністське світорозуміння по-новому окреслює межі 
реальності, актуалізуючи в першу чергу поняття гри. Основна відмінність у 
визначенні онтологічного статусу гри Хейзінгою й Бодріяром у тому, що для 
першого вона – вільна діяльність, винесене за межі моральності, тоді як для 
другого – жорстка система зобов’язань, аморальна за своєю суттю. 
Голландський культуролог розуміє гру як частину реальності, французький 
дослідник реальність зводить до рангу гри. Відповідно визначаються й 
функціональні межі досліджуваного поняття. У Хейзінги сфера 
функціонування гри – переважно мистецтво й частково інші культурні 
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феномени, у Бодріяра – будь-який життєвий прояв, оскільки гра в 
постмодерністському світі стає тотальністю.  
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ –  
СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 
Тези висвітлюють особливості формування ключових 

компетентностей згідно з рекомендаціями другого міжнародного 
симпозіуму DeSeCo. В роботі розглядаються поняття ключових 
компетентностей, основні складові, подібності та розбіжності у їхньому 
трактуванні в різних країнах світу. 

 
The formation of key competencies – the world experience 
This work reveals the peculiarities of key competencies according to the 

recommendations of the second international DeSeCo Symposium. The thesis 
examines the concept of key competencies, their main constituents, similarities 
and differences of the interpretation in different countries of the world. 

 
На сучасному етапі становлення міжнародних відносин та 

впровадження новітніх освітніх програм актуальним є перейняття 
передового міжнародного досвіду  та поширення концепцій формування 
ключових компетентностей в різних сферах людської діяльності, розкриття  
емпіричних та теоретичних аспектів та особливостей їх застосування. 
Основною метою нашої роботи є висвітлення загальних рис та розбіжностей 
у понятті «ключові компетентності» у різних країнах, специфіки ролей 
ключових компетентностей, перспективи їх подальшого розвитку тощо. 

 На другому міжнародному симпозіумі  DeSeCo, в якому брали участь 12 
держав-членів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 
справах освіти, зайнятості, праці та соціальних відносин, було розглянуто 
такі питання:   

• визначення ключових компетентностей; 

• ідентифікація у національному контексті компетентностей, які 
відповідають вимогам у важливих сферах життя (освіта, політичні і 
суспільні сфери, бізнес і ринок праці, сімейне життя); 
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• ознайомлення з поглядами представників різних націй щодо 
доречності проекту DeSeCo, результатів його проведення; 

• оцінка основних компетентностей з національної і міжнародної 
точки зору. 

Безперечно, визначення ключових компетентностей варіювалася 
відповідно до національних потреб країн-учасників. Тож, спираючись на 
підсумки вищезгаданого сімпозіуму, було виділено три групи 
компетентностей, які відображають їх загальні риси і відмінності 
концепції «ключові компетентності» серед різних країн: 

 
Таблиця 1 - Частота вживаності компетентностей у різних сферах 

діяльності людини у доповідях країн 
 

Компетентності, зазначені всіма 
країнами-доповідачами 

Компетентності, 
зазначені більшістю 
країн 

Компетентності, 
зазначені лише 
деякими країнами 

Соціальні компетентності 
/співробітництва 
 
Грамотність/інтелектуальність 
у застосуванні знань 
 
 
Здатність до 
навчання/постійного навчання 
 
 
Комунікативні компетентності 

Ціннісні орієнтації 
 
Компетентності 
саморозвитку та 
самореалізації 
 
Політична 
компетентність та 
демократичність 
 
Компетентності в 
області екології 
/взаємовідносини з 
природою 

Культурні 
компетентності 
(естетичність, 
творчість, 
міжкультурні 
відносини, ЗМІ) 
 
Компетентність 
стосовно 
фізичного 
розвитку/здоров’ї/ 
спорту 

 
Подана таблиця чітко зображує три типи ключових 

компетентностей, про які зазначалося у повідомленнях країн-учасників. 
Так, представники Німеччини, Швеції та Швейцарії підтримали ідею 
подальшого розвитку ключових компетентностей, відповідно до різних 
вікових груп. Кілька країн (Німеччина, Нова Зеландія та США) зазначили, 
що ключові компетентності лише частково застосовуються у школах та 
у сфері загальної освіти, а також засвоюються протягом життя через 
досвід сімейних відносин, у відносинах з однолітками та суспільством 
тощо. 

Під час проведення сімпозіуму однією з нагальних проблем постало 
питання необхідності включення базових навичок та вмінь використання 
IT (інтерактивних технологій) до переліку ключових компетентностей. 
Більшість країн дійсно вважають їх доречними, в той час коли інші мають 
сумніви щодо необхідності їх застосування в рамках поданої класифікації. В 
результаті довготривалих та змістовних дискусій було вирішено 
включити ці поняття до переліку ключових компетентностей. 

Також було зазначено, що за минулі тридцять років освітні цілі були 
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об’єднані у навчальних планах різних країн, що зумовило пожвавлення 
інтересу до питання ключових компетентностей. Наприклад, Нідерланди 
в новому навчальному плані, висунули певні вимоги до ЗУН та навчальної 
діяльності вчителя: 

• міжпредметна робота та навички синергетики;  

• навчити робити,  

• навчити вчитися,  
• навчити спілкуватися,  
• навчити відтворювати засвоєні в навчально-виховному процесі 

знання,  
• навчити застосовувати ЗУН в подальшій практичній діяльності. 
Ці вимоги можуть певною мірою розглядатися як каталог ключових 

компетентностей. 
Однією з програмних цілей  ООН є  розгляд проблеми  надання 

громадянам певних повноважень та поширення демократії в країнах, що 
розвиваються. Хоча відносні акценти між повноваженнями та 
компетентностями можуть відрізнятися,  надання  повноважень має 
важливе значення для поширення ключових компетентностей. 
Усвідомлюючи це, секретаріат DeSeCo запросив на зазначений сімпозіум 
представників ЮНЕСКО, Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй 
(ПРООН), Світового Банку та Європейської комісії для обговорення 
питань про ключові компетентності та їхньої актуальності для людини, 
соціального та економічного розвитку країн, що розвиваються, та 
практичного втілення цих програм. 

В нашій роботі ми проаналізували  передовий досвід іноземних країн, 
розглянули основні проблемні питання, що постають в рамках 
обговорення поняття «ключові компетентності». На нашу думку, 
обговорення та пошук шляхів  вирішення поданих проблемних  питань є 
важливими не лише для країн Європи та світу в цілому, але є досить 
актуальним на сучасному етапі становлення освіти та науки в нашій 
країні. Далекосяжні цілі та напрями  Європейської інтеграції, глобалізації 
освітніх програм ставлять перед нами подібні завдання, вирішення яких 
потребує подальшого міжнародного діалогу та співробітництва. 
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Воспитание в современном мире становится основным 

интегрирующим фактором и условием развития личности, а 
интеграционные процессы в воспитательных системах выполняют 
функции по освоению мировой культуры, трансляции социального и 
индивидуального опыта, способствуют выработке единого 
мировоззрения, основанного на принципах космического гуманизма, 
организуют человечество в единую взаимосвязанную систему. 
Глобальные проблемы по своей сути затрагивают судьбы всего 
человечества: они требуют целенаправленных, согласованных действий 
и объединения усилий большей части населения планеты; являются 
объективным фактором мирового развития и не могут быть 
проигнорированы при формировании современной системы воспитания. 

Ключевые слова: глобализация, система воспитания, специфика 
формирования, интегрирующий фактор, воспитательная политика. 

 
In the modern world upbringing is becoming the main integrative factor and 

condition of person’s development; whereas the integration processes in the 
systems of upbringing realize the functions concerning mastering the world 
culture, translation of the social and individual experience, foster the development 
of an integral world outlook based on the principles of cosmic humanism, and 
organize humanity into a unified inter-connected system. The global problems, in 
their essence, are connected with the fate of the entire humanity: they require 
goal-oriented coordinated actions and unification of efforts the majority of the 
planet population; they are an objective factor of the world development and 
cannot be ignored while forming modern system of upbringing. 

Keywords: globalization, system of educational, specificity of formation, 
integrating factor, policy of upbringing. 
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На сегодняшний день появились принципиально новые глобальные 
проблемы, которые являются результатом многовековых количественных и 
качественных изменений как в системе «общество – природа», так и в 
самом общественном развитии. Глобальные проблемы по своей сути 
затрагивают судьбы всего человечества, требуют целенаправленных, 
согласованных действий и объединения усилий большей части населения 
планеты. Появление глобальных проблем связано с историей становления 
современной цивилизации; еще два столетия назад нации существовали 
обособленно, то конец XIX и XX вв. принесли кардинальные изменения: 
техника, экономика, транспорт колоссально увеличили мобильность и 
преобразующие возможности человека. Происходят и основательные 
преобразования в социальных сферах. Например, путь от изобретения к его 
практической реализации сегодня измеряется не годами, а месяцами. 
Человечество шло от словесного (вербального) общения к письменности 
примерно 3 млн лет, от письма к печатанию – примерно 5 тыс. лет, от 
печатания к аудиовизуальным средствам (телефон, радио, звукозапись, 
телевидение) – около 500 лет, а на переход к компьютеру потребовалось 
менее 50 лет. 

Понятием «глобализация» обозначается широкий спектр событий и 
тенденций: развитие мировых идеологий, интенсивная борьба за 
установление мирового порядка; скачкообразный рост числа и влияния 
международных организаций, ослабление суверенитета национальных 
государств; появление и развитие транснациональных корпораций (ТНК), 
рост международной торговли; интенсивные массовые миграции и 
формирование мультикультурных сообществ; создание планетарных СМИ; 
экспансия западной культуры во все регионы мира и др. Анализ этих 
релевантных теориям глобализации тенденций показывает, что они 
приобрели характер синхронных общественных изменений в начале – 
середине XX в., и это превращение произошло таким образом, что его 
можно характеризовать как социокультурный сдвиг.  

Глобализация – представляет собой переход от экономик отдельных 
стран к экономике международного масштаба. Она является следствием 
накопленных структурных изменений в базовых технологиях производства, в 
экономике, политике и демографии. Глобализация – это и причина, и 
следствие современной информационной революции. Передовые 
технологии позволяют преодолевать любые расстояния. Большие 
достижения в области телекоммуникаций, расширение компьютерных 
возможностей и создание информационный сетей (типа Интернет) 
стимулируют процесс глобализации. К глобальным относят явления и 
процессы, которые стали общезначимыми, общечеловеческими для 
мирового сообщества в целом, затрагивающими интересы всех народов и 
граждан, стран и культур. Это и возрастающее единообразие товаров 
поставляемых на мировой рынок и пользующихся всеобщим спросом, и 
стандартизация навыков и приемов в сфере профессиональной 
деятельности. В воспитательной системе – это распространение и 
укоренение поведенческих стереотипов, манер общения людей, никак не 
связанных с их национальной и культурной принадлежностью.  

В мире, таким образом, возникли проблемы и вопросы, которые ни одна 
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страна и народ не могут решить автономно, изолированно и 
безотносительно друг к другу. Благодаря развитию информационных 
технологий, преодолевающих любые организационные ограничения, 
произошло такое уплотнение, сжатие мирового пространства и времени, что 
привычные, отработанные способы и механизмы взаимодействия и 
сотрудничества стран и народов уже не срабатывают, не дают ожидаемого 
результата и эффекта. Государства и сообщества в настоящее время 
поставлены перед необходимостью сообща искать и находить ответы на 
вызовы времени, которые породила отнюдь не глобализация. Важно не 
только признать взаимозависимость как тенденцию и потребность 
глобализирующегося общества, но сделать ее принципом, законом 
сосуществования и солидарности людей. Такой подход и взгляд на 
глобализацию является вполне реальным.  

Феномен глобализации противоречив, но важно определить те 
основания, которые влияют на формирование концепции современного 
воспитания личности. В концептуальном социально-философском плане 
следует отдать предпочтение идее единства мира, рассматривая ее в 
качестве глубинного и конститутивного принципа построения и 
жизнеустройства будущего глобального общества. Можно говорить на 
разных языках, исповедовать разные нравственные императивы, 
отличаться друг от друга в привычках, традициях и образе жизни. Но в 
основе воспитательных систем должны находиться идеи о том, что сама 
действительность заставляет находить общий язык, чувствовать красоту 
искусства, осваивать сложнейшие научные истины, рожденные гением 
другого народа и культуры.  

Благодаря адекватной системе воспитания люди должны осознавать 
свою принадлежность к роду человечества и причастность к общей 
исторической судьбе, поставив общее выше различий. Глобализация будет 
благом для сообщества народов, культур и цивилизаций, если сумеет 
аккумулировать в себе великую потребность человека и человечества 
выжить и выстоять в каждодневной борьбе за жизнь, достойную называться 
человеческой. Акцент должен ставиться на единстве, а точнее – единстве в 
его многообразии. Такой подход и взгляд представляется наиболее 
плодотворным для осмысления феномена, как глобализации, так и 
концепции современного воспитания.  

В идеологической составляющей процесса глобализации, которая 
колоссально влияет на концепцию воспитательного процесса, можно 
выделить следующие моменты, далеко не всегда положительные. Сегодня 
предпринимаются попытки доказать и убедить людей в том, что тотальная 
унификация мира безальтернативна и широко распространяется мнение, 
что либеральная экономика и демократия не исчерпали своего 
созидательного потенциала и являются главными инструментами 
глобализирующегося мира. Настойчиво разрушаются представления о 
государстве, которому противопоставляется «глобальное свободное 
общество». Культурная экспансия конвертируется в экономическую 
зависимость. «Приватизируется» политика, поскольку в нее все чаще и 
интенсивнее вторгаются частные факторы, берущие на себя функции, ранее 
принадлежащие государству. Воздействие на сознание людей 
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превращается в высокодоходный бизнес. Глобализация предполагает 
возникновение единой международной системы, ценит, прежде всего, 
технологические новшества, позитивные перемены. Центром усилий должно 
стать образование (воспитание), занятие конкурентоспособных позиций на 
мировом рынке информатики, микроэлектроники, телекоммуникаций и др. 

Какова роль глобального воспитания в развитии человечества? 
Воспитание, адекватно концептуально трактующее глобализацию, 
выступает эффективным средством позитивного развития процессов этой 
глобализации, так как только образованное, а в первую очередь, 
воспитанное общество может критично и разумно противопоставить 
позитивные процессы развития негативным, избежать анархии и насилия. 
Именно глобальное образование и воспитание может обеспечить активное 
участие общественности в управлении  миром в новом тысячелетии. 
Человечество, озабоченное своим выживанием, все чаще обращается к 
проблемам воспитания, его развития и совершенствования, поскольку уже 
сейчас решается, каким будет новый век – гуманным или агрессивным, 
просвещенным или невежественным. В новом тысячелетии проблемы 
воспитания становятся  приоритетными во всем мире, так как они 
определяют будущее каждой страны в отдельности и планеты в целом. 
Перед нами стоит стратегическая задача воспитания образованной и 
ответственной личности, способной обеспечить не только собственное 
жизнетворчество, но и разумную жизнедеятельность других людей. 
Воспитание является для индивида и общества орудием позитивных 
изменений, и поэтому если человек не воспитывается, его развитие 
естественно тормозится.  

В каких бы условиях ни рос человек, конкретные условия, опыт жизни и 
работы, которые человек получает в рамках этих условий, окажут 
определенное воспитательное воздействие на развитие личности. Это, 
разумеется, будет иметь для жизни человека как положительные, так и 
отрицательные последствия. Поэтому в контексте будущего мира сам опыт 
следует рассматривать как главный образовательно-воспитательный 
компонент общего развития индивида. Глобальное образование это не 
просто совокупность множества национальных образовательных 
пространств и систем, это особая «мегасистема», где задаются и 
реализуются цели национальной и мировой образовательной политики, где 
функционируют специфические связи, отношения между государствами и их 
образовательными системами, направленные на всемерное расширение 
возможностей развития личности.  

Важно отметить, что глобальное образование, включающее систему 
воспитания, объединяет различные образовательные системы многих 
государств и религий, отличающихся не только по своим философским, 
историческим, культурным и педагогическим традициям, но и по-разному 
декларирующих свое отношение к глобальному образованию и различным 
образом использующих его возможности в собственных целях. Для 
российского образования и воспитания актуальна объективная потребность 
в изучении мирового передового педагогического опыта. Все новое ведет за 
собой подрастающее поколение в противоречивом и быстро меняющемся 
мире, а деятельность воспитателя никогда не была так трудна, еще никогда 
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ему не приходилось конкурировать с глобальной информационной 
системой. В связи с этим существует острая необходимость помочь 
участникам воспитательного процесса ориентироваться в тенденциях 
развития глобального образования и современных требованиях к развитию 
современной системы воспитания.  

Итак, современное воспитание находится в эпицентре глобализации. 
Именно здесь формируется новое поколение профессионалов, которые 
будут принимать решения по всем ключевым вопросам политики, 
экономики, финансов, идеологии, образования и воспитания, общественных 
и естественных наук, культуры, информации и коммуникации, другими 
словами, тех, кто будет строить общество будущего. От них во многом будет 
зависеть реальное претворение в жизнь позитивных сторон глобализации. 
Поэтому необходимо внимательно изучать явление глобализации, его 
движущие силы, его последствия, воздействовать на процессы воспитания.  

Можно сделать вывод о том, что образование и воспитание в 
современном мире становятся основным интегрирующим фактором и 
условием развития личности, а интеграционные процессы в воспитательных 
системах выполняют функции по освоению мировой культуры, трансляции 
социального и индивидуального опыта, способствуют выработке единого 
мировоззрения, основанного на принципах космического гуманизма, 
организуют человечество в единую взаимосвязанную систему. Сегодня 
формируется новый взгляд на воспитание как социокультурную систему, 
способствующую гуманизации и гармонизации отношений человека и 
природы, человека и общества. При этом формируются новые философско-
мировоззренческие основания, пронизывающие ткань всей человеческой 
жизнедеятельности. Учеными высказывается предположение о том, что 
происходящие в современном мире изменения в области воспитания можно 
охарактеризовать как социокультурную интеграцию, что предполагает 
прогрессивную эволюцию всего мирового сообщества. Активное проведение 
новых философско-мировоззренческих идей в жизнь, наполнение их 
смыслом, придание им социально значимых характеристик и направлений, а 
также методическое включение ценностных императивов в сознание 
человека – это задача, прежде всего, воспитания. 
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Место образования в жизни общества определяется степенью развития 

информационного общества, уровнем его информатизации, а, 
следовательно, социально-технологическим базисом, который 



 

166 

предназначается для непрерывного развития знаний людей, оптимальных 
условий накопления личного опыта, умений, навыков, возможностей для 
развития профессиональных и личностных качеств. Развитие 
информационного общества, широкое использование Интернета позволяет 
значительно упростить такие процессы, и, зачастую используя древнейшие 
методы обучения – метод имитации значительно сократит время на 
формирование, как модели личности, так и модели понимания личности в 
целом. Информационная революция и формирование нового типа 
общественного устройства - информационного общества – не только 
выдвигают информацию и знание на передний план социального и 
экономического развития, но и формируют условия для непрерывного и 
гармоничного развития личности в целом.  

Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, 
происходящими в социально-политической и экономической жизни мирового 
сообщества, которым присущи высокий темп, масштабность, 
многовекторность научно-технического прогресса и т.д. Инновации 
зарождаются в сознании людей и являются следствием сложнейшей 
умственной активности индивидуума и, как свидетельствует история, не 
всегда соответствуют уровню научно-технического развития общества. Рост 
технологического уровня любого этапа информационного общества вовсе 
не ограничивается интенсивностью и скоростью внедрения технологий. 
Новые знания зачастую рождают новые технологии и наиболее значимые 
для человечества («отфильтрованные» спросом общества) становятся 
базисом для нового витка развития какого-то элемента жизнедеятельности 
человека. Таким образом, если внедрение инновации дает слишком малые 
преимущества по сравнению с текущим уровнем, то жизненный цикл 
инновации по определению будет очень коротким. Инновационные 
технологические решения кроме своего неоспоримого влияния на научно-
технический прогресс должны допускать массовое использование и 
тиражирование. 

Человеческое общество – это сложная неравновесная развивающаяся 
система. Сложность, многофакторность и противоречивость процессов 
эволюции в условиях развития информационного общества приводят к 
закономерному выводу о том, что любое упрощение, редукция, упущение из 
виду всего многообразия технологических факторов неизбежно ведет к 
неверному пониманию изучаемых процессов и тем самым влияет на 
процессы эволюции человека в информационном мире. Задача научного 
анализа в данной области развития состоит не только в том, чтобы  
установить фундаментальные законы его развития, но и создать базис для 
постоянного совершенствования человека, т.е. базис для развития системы 
непрерывного образования на протяжении всей жизни. Совершенно 
очевидно, что это невозможно сделать, не решив проблему 
целенаправленного развития информационных технологий для развития 
человека и, соответственно, целенаправленного развития информационных 
технологий обучения. С помощью технологий обеспечивается возможность 
достижения эффективного результата (цели) в развитии личностных 
свойств в процессе усвоения знаний, умений, навыков. 

Общеизвестно, что преобразование, целенаправленная обработка 
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информации — важнейший из информационных процессов. По мере 
развития общества, научно-технического прогресса человечество создавало 
все новые средства и способы сбора, хранения, передачи информации. Но 
важнейшее в информационных процессах — обработка и 
целенаправленное преобразование информации — осуществлялось до 
недавнего времени исключительно человеком. Одна из характеристик 
информационного общества – лавинообразный поток новых знаний и 
необходимость их освоения и практического применения в кратчайшие 
сроки. Традиционная система образования все в меньшей степени 
удовлетворяет потребности государства и общества в специалистах, 
способных к инновационной деятельности, самостоятельной работе и 
быстрой адаптации к постоянно изменяющиеся требованиям. 
Интеллектуальные технологии значительно повысили продуктивность 
работы с информацией и знаниями, внесли значительный вклад в развитие 
многих отраслей, в том числе и образования. Появление Интернета 
поставило задачи массового обучения, однако, на современном этапе 
развития, технологическая поддержка пока что осуществляется только на 
уровне обработки информации, использование их для целей массового 
непрерывного обучения ставит перед создателями новые проблемы их 
развития и совершенствования. 

Тенденции развития современных образовательных технологий 
напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей 
самоактуализации и самореализации личности в нем, т.к. жизнь есть 
познание. Современные технологии в образовании рассматриваются как 
средство, с помощью которого может быть реализована новая 
образовательная парадигма. Разработка современных технологий в 
образовании должна вестись в соответствии со следующими принципами: 

• принцип целостности технологии, представляющей дидактическую 
систему; 

• принцип воспроизводимости технологии в конкретной 
педагогической среде для достижения поставленных целей; 

• принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности 
факторов, влияющих на механизмы самореализации соответствующих 
педагогических систем; 

• принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его 
познавательным способностям; 

• принцип потенциальной избыточности учебной информации, 
создающий оптимальные условия для формирования обобщённых знаний. 

Достижение нового качества жизни в XXI веке возможно при 
неотложной реформе существующих методов образования, без 
гуманистичного «мягкого», но ускоренного введения нового человека в 
информационное общество. И основная роль в этом принадлежит развитию 
перспективных ИКТ. Новым поколениям необходимо научиться жить, 
ориентироваться и работать в качественно новой информационной среде, 
адекватно воспринимать ее реалии, успешно развивать ее, а это 
невозможно сделать без использования методов имитации на качественно 
новом уровне с привлечение интеллектуальных технологий на базе мощной 
дидактической поддержки. Известно, что существуют определенные 
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стереотипы актуализации и генерации знаний, познания мира и обучения. 
Эффективная их реализация зависит от правильно организованных и 
своевременных учебных ситуаций и учебных интерактивных воздействиях, 
которые реализуются в перспективных учебных средах нового поколения 
при поддержке интеллектуальных технологий. 

Таким образом, целенаправленное развитие ИКТ для поддержки 
образования должно быть направлено на: 

• формирование новой информационной культуры образовательных 
сообществ и отдельных индивидуумов; 

• усовершенствование механизмов, методов и моделей генерации и 
актуализации знаний в процессе непрерывного обучения для всех; 

• создание новых классов интеллектуальных технологий для 
поддержки всех образовательных процессов, а также совершенствование 
существующих технологий обучения и управления; 

• развитие когнитивных способностей обучаемых, их познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей для всех 
средствами ИКТ; 

• правильное позиционирование участников образовательного 
процесса в электронных научно-образовательных пространствах; 

• формирование механизмов оценивания электронной информации и 
ее адекватного использования в соответствии с нормами сетевой этики; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 
учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда. 

Конечной целью их использования будет человек с новыми 
компетенциями, который готов к активной жизни в информационном 
обществе, а также развитие глобальных процессов, способствующих обмену 
моральными, культурными и общественными ценностями, развитию 
равноправного доступа к информации для всех. 

Информационно-коммуникационные технологии – ключ к решению 
основополагающих проблем высшего образования и научных исследований. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Гриценко В.И. Общество знаний: Проблемы становления и развития. // 
УСИМ 2004 :№6 С.5-14 
2. Гриценко В.И. «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании для всех – электронные системы образования». – 
К.:"Академперіодика", 2008. –  28 с. 
3. Кравченко А.Ю. «Перспективні технології навчання та освітні простори». 
Збірник наукових праць. Вип. 2. // Київ: Міжнародний науково-навчальний 
центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, 
2008. - 58 с. 
4. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза (A 
Memorandum on Lifelong Learning). – Режим доступа: 
www.znanie.org/docs/memorandum.html  

 

 
 



 

169 

КРИВОМАЗ Л.С.,  
главный режиссер телевизионного  

агентства „Монолог” (г. Киев) 
 

МНОГОКАМЕРНАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ТЕЛЕОПЕРАТОРОВ И 
ТЕЛЕРЕЖИССЕРОВ 

 
Основной тенденцией, характеризующей современную систему 

образования в сфере экранных искусств, в целом, и в телевизионной 
отрасли в частности, является стремление исследователей (методологов, 
теоретиков, педагогов) к совершенствованию подходов, методов, форм и 
средств обучения. Факторами реформирования являются новые 
социокультурные потребности, возникновение которых обусловлено самой 
жизнью современного общества, сменой научной парадигмы в образовании 
в конце ХХ века.  

Современное общество предъявляет сегодня к системе образования 
требование осуществлять обучение специалистов экранных искусства на 
новом качественном уровне, позволяющем достигать профессионального 
мастерства одновременно в нескольких родственных видах искусства, что 
ведет к универсализации (многофункциональности, многопрофильности) их 
профессиональной деятельности – медийно-креативной, культурно-
досуговой, педагогической деятельности и т.п. 

Профессиональное мастерство специалиста характеризуется сегодня 
не только познаниями в рамках специальности, но и такими способностями, 
как мобильность мышления, интеграция знаний, умений и навыков, их 
трансформация в изменяющихся условиях профессиональной и социальной 
сферы, стремление к формированию универсального профессионального 
мастерства в нескольких (в определенной степени смежных) областях. Это 
и тележурналистика, и режиссура, и продюсирование, и современные 
компьютерные технологии. 

Успех в творческих профессиях в большой мере зависит от того, 
насколько человек владеет теми или иными способами выполнения 
специфических действий. Музыкант, актер, спортсмен, хирург, художник, 
режиссер, телеоператор, фотохудожник в равной степени нуждаются как в 
современных знаниях, так и в крепких навыках, прочно записанных на 
уровне подсознания. Но именно навыкам в системе современного 
профессионального образования Украины в сфере экранных искусств 
уделяется катастрофически мало внимания.  

Всякое новое действие учащимися или стажерами осуществляется еще 
очень несовершенно [1]. Сначала каждый из них часто даже не знает, как 
его надо выполнить. В поисках способов действий начинающий специалист 
опирается на предшествующий опыт, на то, что имеется в нем сходного с 
данным новым случаем, анализирует цель действий, условия ее 
достижения, пробует по-разному выполнить действия. Большую помощь 
оказывает руководство со стороны более опытных людей и подражание им. 
Но всего этого недостаточно для овладения действием. Чтобы овладеть им, 
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даже тогда, когда уже известно, как его нужно выполнить, необходима 
значительная по времени практика. И прежде всего упражнения. Т.е. 
целенаправленные, определенным образом организованные, многократные 
выполнения действия. В результате упражнения способ действия 
упрочивается. Человек постепенно овладевает им. Такие упрочившиеся 
благодаря упражнению способы действий называются навыками [1]. 

Характерной особенностью навыков является то, что при наличии их 
уже не обдумывается заранее, как надо осуществить действие, не 
разлагают его на отдельные частные операции, не намечают 
предварительно, как надо выполнить каждую из них 

В течение многих лет объектом нашего пристального внимания 
является процесс обучения телеоператорскому искусству. В процессе 
анализа его эффективности в педагогическом (методологическом, 
теоретико-методическом и организационно-практическом) аспекте и 
результатов, проявляющихся в различных социокультурных сферах, на 
разных уровнях профессиональных взаимоотношений, изучения 
возникающих проблем, с которыми сталкивались выпускники всевозможных 
учебных заведений Украины этой сферы, анализа их профессиональных, 
производственных или педагогических перспектив в аспекте современных 
тенденций развития этой сферы формировалось убеждение в 
необходимости разработки новых научно-методологических основ обучения 
съёмке.  

Эти основы должны помочь сформировать эффективные 
педагогические стратегии,  интегрированные модели обучения, в частности 
методической системы полиаппартного и параллельного обучения 
художественной съемке, операторскому искусству, режиссуре, 
тележурналистике и продюсированию для организации многопрофильной 
подготовки специалистов-универсалов. 

Высокая схожесть процесса видесъемки и режессуры с процессами в 
других сферах творческой самореализации – театральной, музыкальной, 
спортивной и т.п. - позволяет использовать богатый педагогический опыт 
[2,3,4,5], полученный специалистами этих областей. 

К основным жанрам, в рамках которых обучение методом 
многокамерной телевизионной съекмки наиболее эфективно, можно отнести 
следующие: 

- музыкальные концертные события, 
- разговорный жанр (конференции, фестивали, презентации, местер-

классы и т.п.), 
- телеверсии спектаклей, 
- спортивные события, 
- выставки, 
-корпоративные события (вечеринки, юилейные торжества, 

персонифицированные события и т.п.). 
При этом основные особенности многокамерной съемки [6], которые 

существенно влияют на обучение и позволяют использовать перемещаемую 
телевизионную студию (ПТС) как эффективный тренажер, следующие: 

- наличие опытного режиссера-консультанта, 
- локализация творческой задачи для кадого стажера, 
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- гпличие событийно-ориентированной партитуры, 
- высокая ответственность каждого стажера, 
- высокая заинтересованность каждого в общем результате, 
- значительное воздействие творческой энергии всей команды. 
В работе приведены результаты многолетней практики автора по 

подготовке и воспитанию навыков у более чем 50 телеопреторов-стажеров и 
режиссеров-стажеров. 

Описанная концепция была апробирована автором при организации 
значительного количества прямых телевизионных трансляций, телемостов и 
моментального многокамерного видеообслуживания событий [7]. 
Результаты позволяют предлагать методику к широкому внедрению. 
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ОСВІТА В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА:  
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ 

 
Розглянуто основні риси постмодерна, тенденції розвитку 

інформаційного та освітнього простору. Сформульовано напрями державної 
політики у сфері освіти з урахуванням викликів постмодерна. Визначено 
пріоритети модернізації системи вищої освіти в Україні. 

Освіта як процес і результат удосконалення здібностей особистості, за 
якого вона досягає певної соціальної значущості та індивідуальної 
самобутності [1] детермінована потребами соціально-економічного розвитку 
суспільства, що дає можливість людині не лише адаптуватися до динамічних 
змін системи але й осмислити ці зміни, виявити їх закономірності і завдяки 
цьому стати генератором формування нової реальності. 

Для сучасної економічної системи притаманний новий за змістом тип 
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відтворення – інформаційний, характерною рисою якого є зростання питомої 
ваги людського капіталу у вартості виробництва життєвих благ [2]. Нинішній 
етап розвитку суспільства отримав у науковій літературі назву 
«постіндустріальний» або інакше його називають «постмодерн». Термін 
«постмодерн» (від англ. рostmodernity) вживається для характеристики 
епохи, яка починається після модерну – тривалого періоду панування 
уявлень про необмежені можливості науки сприяти накопиченню капіталу з 
метою виробництва все більшої кількості життєвих благ. Масштаби 
товарного виробництва після другої світової війни сягнули такого розміру, що 
цей період (1950 – 1990 рр.) в історії економічного розвитку отримав назву 
«суспільство споживання». 

Освіта та наука в епоху модерна набули колосального значення. 
Фундаментальні наукові положення сприяли розвитку науково-технічного 
прогресу (НТП), складали основу освітніх програм, які були незмінними 
протягом тривалого періоду часу. Система освіти ґрунтувалася на парадигмі 
лінійних причинно-наслідкових зв’язків, тобто вважалося, що будь-яке явище 
викликається певною конкретною причиною (як виняток, декількома 
причинами), встановивши яку (які), можна навчитися впливати на процеси і 
змінювати їх у потрібному напрямі. Відкриття хвильового характеру 
функціонування систем (А. Ейнштейн, В. Вернадський, М. Кондрат’єв) 
привело до розуміння, що залежність стану системи від факторів 
зовнішнього середовища і внутрішніх параметрів системи має нелінійний 
характер. Це означає, що поведінка систем (у тому числі й соціальних) є 
непередбачуваною, залежною від випадковостей, а вплив окремих факторів 
є перервним (один і той же фактор в одному випадку здійснює потужний 
вплив на систему а в іншому – ледь помітний). За цих умов знання, навички 
та вміння швидко застарівають, а вимоги до інформованості (формування 
інформаційних ресурсів) та інформативності (використання знання) 
соціально-економічних систем зростань. 

Характерною ознакою сучасності стали інновації, які не лише, 
торкаються усіх сфер життя людини, але й з’являються частіше та не 
обмежуються територією однієї країни. Мобільний зв'язок, наприклад,  із 
феноменальною швидкістю набув поширення в усіх країнах світу. 

Очевидно, що система освіти та державне управління освітою мають 
трансформуватися, оскільки залишаючись незмінними, вони втрачають 
здатність адекватно реагувати на соціально-економічні зміни. 

 Поява нових і відмирання старих професій змушую людину декілька 
разів за життя опановувати нові спеціальності на базі отриманою раніше 
вищої освіти. Така необхідність погано узгоджується з традиційною 
системою освіти в Україні, ознаками якої є тривалість, значна питома вага 
дисциплін гуманітарного циклу в навчальних програмах, відсутність у 
студентів реального вибору дисциплін для вивчення, висока вартість 
навчальних послуг, жорстка централізація при формуванні освітньо-
професійних програм, слабкий зв'язок із потребами ринку. 

Прийнята у 202 р. національна доктрина розвитку освіти була 
спрямована на формування загальнонаціональних цінностей, розширення 
україномовного освітнього простору, пропаганду здорового способу життя 
[3], а тому не здатна була забезпечити розв’язання ключової проблеми 
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надання освіти нової якості, яка б відповідала потребам суспільства. Можна 
окреслити декілька аспектів цієї проблеми: 

- невідповідність структури підготовки фахівців потребам ринку праці 
(«перевиробництво» економістів і юристів і нестача спеціалістів з 
інженерною освітою); 

- слабка практична підготовка через застарілу матеріально-технічну 
базу вищих навчальних закладів і відсутність механізмів, які б сприяли 
запровадженню стажування на передових промислових підприємствах і в 
компаніях; 

- незацікавленість бізнесу в підготовці висококваліфікованих кадрів, 
тому не сформовано інститут замовлень на випуск фахівців і відсутня участь 
бізнес-структур у фінансуванні професійного навчання; 

- недостатнє фінансування закладів вищої освіти із державного 
бюджету, обумовлене його обмеженістю, суттєво знижує якість надання 
освітніх послуг і розвиток науково-дослідницької діяльності. 

Виходячи із цього доцільно запропонувати декілька можливих напрямів 
удосконалення управління освітою в Україна. 

По-перше, державне замовлення на підготовку фахівців має бути більш 
гнучким і формування на основі здійснення постійного моніторингу ринку 
праці [4]. По-друге, держава має гарантувати працевлаштування 
випускників, які навчалися за бюджетні кошти. По-третє, доцільно 
налагодити взаємодію між державними органами влади і підприємствами 
реального сектора економіки з метою розроблення механізму відшкодування 
останніми коштів на підготовку фахівців, які отримують роботу на цих 
підприємствах. 

По-четверте, стимулювати власників підприємств за можливість 
забезпечити стажування студентів. 

Пошук моделі поєднання інтересів держави, бізнесу, вищих навчальних 
закладів і громадськості є актуальним завданням підвищення якості освіти в 
епоху модерну. Вирішення цього завдання дозволить Україна створити 
необхідний для саморозвитку потенціал. 
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Образование как социокультурный феномен на глобальном уровне 

отражает глобальные интересы в обществе, тенденции их развития. 
Общество понимается как мировое сообщество, как планетарная 
цивилизация, где переплетены связи и отношения людей, культур и 
цивилизаций. Основными чертами его становятся: повышение скорости 
обмена информацией, превращение мира в «глобальную деревню»                  
(М. Маклюэн), складывание информационного и сетевого общества, 
нарастание масштабов и глубины осознания мира как единого 
пространства. Развивающаяся транснациональность мира сопровождается 
уникальным единообразием и одновременностью основных 
«трансцендентных» процессов демократизации, либерализации и 
открытости экономик, общего модуса нравственной направленности 
происходящих на глобальном (общецивилизационном) уровне. Также к 
тенденциям современного мира относятся: глобализация экономики и 
политических отношений; встреча и усиление взаимозависимости 
различных культур, включая восточные, африканские, латиноамериканские 
культуры; активизация культурного империализма западной цивилизации, у 
которой появились мощные средства в виде новых средств коммуникации 
и масс-медиа, новый тип разделения труда, которое, сохраняя 
специализацию, обеспечивает мобильность человека в различных 
общественных и экономических структурах.  

В глобальном понимании образования речь идет о тенденциях и 
проблемах развития образования в мировом масштабе и его роли для всего 
человечества в целом, в рамках мирового образовательного пространства. 
Оно означает совокупность всех образовательных и воспитательных 
учреждений, научно-педагогических центров, правительственных и 
общественных организаций по просвещению в разных странах, 
геополитических регионах и в глобальном масштабе, их взаимовлияние и 
взаимодействие в условиях интенсивной интернационализации разных 
сфер общественной жизни современного мира [1]. Становление единого 
мирового образовательного пространства происходит противоречиво. В нем 
непрерывно сталкиваются интеграционные и дезинтеграционные процессы, 
идут тенденции к разнообразию философий образования, а соответственно 
теорий, практик, концепций и методик. 

Интеграционные процессы проявляются в сближении систем 
образования и воспитания, образовательных идей, концептуальных схем и 
воспитательных парадигм. Ряд ученых считает, что идет формирование 
новой многополярности: «Впервые глобальная система формируется не на 
основе единой, европейской или христианской, цивилизации, а на основе 
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мультицивилизации» [2]. Американский ученый Р. Хаас считает, что мир 
вступает в эпоху бесполярности, Ф. Закария называет это состояние 
постамериканским миром [3]. При этом формируются новые философски-
мировоззренческие основания, ориентирующие на все многообразие форм 
человеческой жизнедеятельности. 

Перед философией образования стоит задача концептуального 
оформления становящегося единого образовательного пространства, 
интеграции позитивных образовательных программ и стратегий в контексте 
универсальных общечеловеческих ценностей и образовательных идеалов 
при бережном сохранении национально и культурно значимых 
приоритетов для различных систем образования. Требованиям 
нынешнего времени отвечает такое движение к единству, при котором 
разнообразие не минимизируется, а сохраняет свое содержательное 
богатство. 

Глобальная философия образования включает в себя как 
теоретическое наследие мировой философии образования, так и лучшие 
стороны педагогического опыта. Глобальная философия образования – это 
не стирание различий между национальными или региональными 
философиями образования и не их простая совокупность, многообразное 
концептуальное единство, направленное на выявление и реализацию 
фундаментальных для всего человечества целей и ценностей образования. 
Философия глобального образования вырабатывает механизм вхождения в 
единое мировое образовательное пространство для установления 
глобального диалога между культурами, ментальностями, религиями и 
образовательными системами и осознания общности исторических судеб 
народов разных регионов планеты. 

На фоне глобальных кризисных явлений становится особенно 
очевидным кризис традиционных оснований и принципов образования, 
возникает общее ощущение, что образование нуждается в обновлении и 
социально-философском осмыслении. Формируется убеждение, что должна 
быть пересмотрена социальная роль института образования в на уровне 
мирового сообщества. Всеобщее изменение порядка распределения знаний 
через образовательные институты, при котором постепенно складываются 
образовательное общество, проявляется в глобализации образования. 
«Глобализация усиливает роль транснациональных взаимодействий в мире, 
расширяет масштабы коммуникации, но, одновременно, столь же мощно 
воздействует на особенности отдельных культур, часто просто подавляя и 
растворяя их в некой суперкультуре американизированного типа. В 
результате, за завесой красивых слов и концепций, реализуется наиболее 
простой тип интеграции, не синтезирующий лучшие особенности 
интегрируемых систем, а подавляющий другие. Это агрессивный тип 
интеграции, который можно обозначить термином – “интеграция-захват”» [4]. 

Глобализация представляет собой объективную реальность, 
требующую от национальных систем образования новой целевой 
ориентации, учитывающей потребности в международной солидарности на 
ценностях общечеловеческой этики. Глобализация по сути означает 
утверждение своеобразной новой конфигурации в отношениях всемирного, 
национального и локального. 
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Если сравнить тематику докладов двух секций по философии 
образования в 2003 г. на ХХI Всемирном конгрессе «Философия лицом к 
глобальным проблемам» (Стамбуле (Турция)) и в 2008 г. на ХХII Всемирном 
конгрессе «Переосмысливая философию сегодня» (Сеул (Южная Корея)), 
то к проблемам философии воспитания, образования в мультикультурном 
(поликультурном), демократическом гражданском обществе добавились: 
феноменология образования: восходящий диалог между философией и 
педагогикой; проблемы ценностей в современной философии образования; 
сравнительные проблемы образования; отдельные проблемы философии 
мусульманского образования; африканская философия образования; 
индийская философия образования; взгляд на западноевропейскую 
философию образования ученых Востока, Африки, Латинской Америки; 
этические проблемы образования. Мы видим, что конкретный 
исследовательский опыт претендует не столько на выстраивание некоей 
«окончательной парадигмы» понимания неоднозначных путей развития 
философии в современную эпоху, сколько на поиск новой модели в 
условиях философского плюрализма, т.е. демократического существования 
разнообразных философских школ и направлений, в некоторых случаях 
осознающих свою региональную локализацию, в иных – борющихся за 
признание как универсальных и мировых. Современный полифоничный мир 
требует «кооперативной коммуникации» в философии образования, 
синтетичности построений, учитывающих опыт Запада, Востока, России, 
Африки, Латинской Америки и т.д. 
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ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА 

 
Н. В. Наливайко (Новосибирск, Россия) 
Автор анализирует основные современные тенденции мирового 

развития, обусловливающие существенные изменения в системе 
образования. К ним относятся: ускорение темпов развития общества, 
переход к постиндустриальному, информационному обществу, 
возникновение и рост глобальных проблем, демократизация общества, 
динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного труда. Развитие современной отечественной 
системы образования кардинальным образом связано с динамично 
развивающимися экономическими аспектами социума и самого 
образования.  

ABOUT SPECIFICITY OF MODERN INTERACTION OF 
EDUCATION AND THE SOCIETY 

 
N.V.Nalivaiko (Novosibirsk, Russia) 
The author analyzes the basic modern lines of world development causing 

essential changes in an education system. To them concern: acceleration of rates 
of development of a society, transition to a postindustrial, information society, 
occurrence and growth of global problems, democratization of a society, 
dynamical development of economy, growth of a competition, reduction of sphere 
not qualified work. Development of a modern domestic education system by cardinal 
image is connected with dynamically developing economic aspects of society and 
the education. 

 
В качестве институализированной сферы человеческой деятельности 

образование входит в систему исторически сложившихся фундаментальных 
социальных институтов как устойчивая форма организации общественных 
отношений, которыми обеспечивается жизнедеятельность человечества, 
стабильность и развитие общественной жизни, наследование и 
преемственность социального и духовного опыта поколений. Институт 
образования, способствуя воспроизведению социума и культуры, 
обеспечивая воспроизводство человеческого рода – индивидов и 
социальных общностей, выступает социокультурным институтом. 
Историческая реконструкция педагогической реальности, 
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современные тенденции цивилизационно-культурного развития дают 
основания предположить, что  онтологически именно образование есть 
системообразующий фактор движения социальной жизни. Не случайно 
президент РФ Д. Медведев в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию процитировал слова выдающегося экономиста В. Леонтьева: 
«Образование представляет собой социальное инвестирование, ведущее к 
росту материального производства в будущем. Оно повышает уровень 
жизни нашего нынешнего поколения и при этом содействует повышению 
дохода будущих поколений».  

Сегодня образовательные системы включают множество социальных 
структур и представляют собой разветвленную сеть образовательных, 
исследовательских, просветительных учреждений, которые направлены на 
воспроизводство атрибутивных образованию общественных отношений, а 
каждый компонент этого сложного целого имеет свою онтологию. К числу 
основных современных тенденций мирового развития, обусловливающих 
существенные изменения в системе образования, относятся: ускорение 
темпов развития общества и как следствие – необходимость подготовки 
людей к жизни в быстро меняющихся условиях; переход к 
постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем 
особую важность приобретают факторы коммуникабельности и 
толерантности;  возникновение и рост глобальных проблем, которые могут 
быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного 
сообщества, что требует формирования современного мышления у 
молодого поколения; демократизация общества, расширение возможностей 
политического и социального выбора, что вызывает необходимость 
повышения уровня готовности граждан к такому выбору, актуализирует 
гражданское образование; динамичное развитие экономики, рост 
конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере 
занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности и др.  

Развитие современной отечественной системы образования кардинальным 
образом связано с динамично развивающимися экономическими аспектами 
социума и самого образования. Образование меняется как общественный 
институт: происходит переход к рынку, образованию эволюционирует в 
сферу услуг, все более превращаясь в товар. Особую роль в образовании 
должна принадлежать государству и государственной политике в области 
образования. Последние годы в этой области происходят позитивные 
изменения, но сама тенденция превращения образования фактически в 
платное доминирует, а это сопровождается уходом государства из 
образования. 

Но проблемных ситуаций остается не меньше. Действующая система 
образования существенно отстает от процессов, происходящих в обществе. 
Устаревшее и перегруженное содержание сегодняшнего школьного 
образования, его оторванность от реальных потребностей жизни 
заставляют многих детей расплачиваться своим здоровьем за 



 

179 

необходимость освоения нынешних учебных программ. Вместе с тем школа 
еще не дает трех важнейших составляющих стандарта знания наступившего 
века: информатики (включая умения вести поиск и отбор информации), 
иностранных языков и базовых социальных дисциплин (экономики и права). 
Профессиональное образование, в свою очередь, еще не способно в 
должной мере решить проблему «кадрового голода», обусловленного 
новыми требованиями к уровню квалификации работников. Многие 
выпускники учреждений профессионального образования не могут найти 
себе работу, определить собственную «нишу» в современной 
экономической жизни. В условиях социального и экономического расслоения 
общества все эти недостатки системы образования усугубились неравным 
доступом к качественному образованию,  во многом зависящем от доходов 
семьи.  

Надо отметить, что большое значение сегодня имеют проблемы 
глобализации, которые затрагивают интересы человечества в целом, 
оказывают существенное влияние на развитие отдельных стран и регионов, 
являясь мощным объективным фактором социального развития и развития 
самой системы образования. Глобализация – это проявление современной 
научно-технической революции, глубинная суть которого заключается в 
образовании органической связи производства – науки – образования, 
превращении производства в широкомасштабный инновационный процесс, 
в возникновении нового способа производства, основанного на 
информационных технологиях. Предоставив уникальные возможности в 
области передвижения капитала, товаров и услуг, современные 
информационно-коммуникативные технологии стали основой формирования 
так называемой новой экономики. Поэтому особое значение сегодня 
приобретает информационная подготовка в сфере образования, 
формирование навыков жизни подрастающего поколения и будущих 
специалистов в условиях массированного сетевого информационного 
воздействия, возможность интеграции их профессиональной и 
повседневной деятельности в мировые информационные процессы, их 
подготовка к полноценной жизни в мировом информационном пространстве. 

Глобализация как процесс развития включает в себя две 
противоположные стороны. С одной стороны, это  интеграционная 
составляющая, а с другой - дезинтеграционная составляющая, 
порождаемая агрессивным характером навязывания интеграции. 
Результатом последнего становятся процессы «национальной 
дезинтеграции» , когда ядром основного противоречия становится борьба 
между интегративными и дезинтегративными процессами, происходящими в 
мире,  которые приводят к реальным столкновениям и которые 
человечеству необходимо решать до того момента, когда они перейдут в 
категорию реальности и бытия. Процесс глобализации, ведущей тенденцией 
которого является интеграция мирового сообщества в единое целое, 
одновременно включает механизмы локальной культурной, национальной 
дезинтеграции (распадения, исчезновения), которые могут оказать 
разрушающее влияние на личность, вплоть до полной потери идентичности 
с собственной культурой. В результате может произойти растворение 
отдельных культур в суперкультуре американизированного типа.  



 

180 

Современные тенденции, реализуемые в процессе модернизации 
образования в России, представляет собой составную часть мирового 
процесса глобализации, что порождает схожесть  проблем и вариантов их 
решений. Мир стремится к единству, стирая границы, существующие в 
самых различных областях той или иной страны, от экономики и 
управления, до стереотипов индивидуального поведения. «Философски 
подходя к данной проблеме, - очень точно и правильно пишет                           
В. В. Миронов, - необходимо поднимать относительно относительность 
любого процесса развития, который не может быть оценен лишь 
положительно. В тоже время нельзя не понимать, что процесс глобализации 
идёт, и остановить его вряд ли удастся, так как слишком много выгодных и 
удобных практических результатов его сопровождают. Глобализация 
усиливает роль транснациональных взаимодействий в мире, расширяет 
масштабы коммуникации, но, одновременно, столь же мощно воздействует 
на особенности отдельных культур, часто просто подавляя и растворяя их в 
некой суперкультуре американизированного типа. В результате, за завесой 
красивых слов и концепций, реализуется наиболее простой тип интеграции, 
не синтезирующий лучшие особенности интегрируемых систем, а 
подавляющий другие. Это агрессивный тип интеграции, который можно 
обозначить термином – “интеграция-захват”. Резко изменяющаяся система 
коммуникации, обеспечивающая проникновение новообразований на все 
уровни общественного сознания, порождает качественно иной тип 
системного единства, основанный совершенно на иных принципах 
управления обществом» [В. В. Миронов].  

Мы глубоко уверены в том, что сегодня в условиях глобализации 
образование меняет свой статус и становится товаром, знание продается и 
покупается, экспортируется и импортируется как любой другой продукт. Это 
имеет огромные последствия для высшего образования, для университетов, 
которые в обществе знаний теряют монополию на производство и 
распространение знаний. Появились «новые действующие лица», которые 
выдают продукцию новым партнерам или объединениям «университеты–
учреждения–предприятия». Новейшие средства массовой информации и 
коммуникации меняют установившиеся правила игры, усиливается 
«воровство мозгов». У многих государственных университетов, особенно из-
за частого недофинансирования государством и отсутствия возможности 
самостоятельно налаживать международные связи, стала четко 
проявляться тенденция к большей независимости и к поиску связей с 
предпринимательскими кругами. 

Новые цивилизационные вызовы закономерно приводят многие страны 
к новому «образовательному буму», к волне реформ систем образования: 
это происходит в таких разных странах, как США и Великобритания, Китай, 
страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки и др. 
Россия не может и не должна оставаться в стороне от подобных 
общемировых тенденций. Отечественная система образования призвана 
поддержать место России в ряду ведущих стран мира, ее международный 
престиж как страны, которая всегда отличалась высоким уровнем культуры, 
науки, образования. Этот престиж должен найти свое выражение не только 
в общественном признании. Особое значение в этом отношении имеет 
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развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общего 
образовательного пространства со странами СНГ, образовательная 
поддержка соотечественников за рубежом.  

Как известно, определяющей тенденцией развития образования в 
настоящее время все более становится его ориентация на потребителя. 
Образование трансформируется из акта безвозмездной трансляции 
накопленного культурного опыта от поколения к поколению людей в 
возмездную потребительскую услугу.  

Основными потребителями образования являются бизнес, общество в  
лице социальных институтов некоммерческой направленности, государство. 
Они оценивают назначение образования с точки зрения производительного 
потребления, преследуя разные цели в качестве  потребителей. Для 
структур бизнеса образование является средством потребления, 
обеспечивающим обращение капитала и заключающееся в минимально 
необходимом наборе профессиональных качеств работника. Компоненты 
образования, выходящие за рамки узкопрофессионального спектра, в 
частности общекультурная подготовка, рассматриваются бизнесом в 
качестве необязательного дополнения к профессиональной 
образовательной программе, которое неоправданно увеличивает стоимость 
выпускника вуза на рынке профессионалов. 

Общество, объективно заинтересованное в повышении культурного 
уровня своих членов, рассматривает образование как общественное благо и 
видит в нем эффективный инструмент социализации людей. Социум 
связывает образованность не исключительно с профессиональной 
подготовкой, а с формированием и развитием личностных качеств 
индивидов. Общество вынуждено привлекать государство к 
финансированию социально и культурно значимых компонентов 
образования. Бремя оплаты социализационных услуг, оказываемых 
системой образования, сегодня все более перекладывается на самого 
заинтересованного в них индивида; следствием этого обстоятельства 
становится дискриминация соискателей этих услуг по признаку 
платежеспособности. В свою очередь, потребление индивидом 
образовательных услуг является созидательным процессом, который по 
мере освоения их потребительных свойств генерирует способность 
потребителя созидать. Потребление, развивая человеческие способности, 
обеспечивает возможность творения приращенных человеческих качеств. 
Но продукты образовательной деятельности обладают противоречивым - 
товарно-нетоварным - характером. Им хотя и свойственны такие черты 
товара, как полезность и универсальность, но они не могут стать 
полноценными товарами в силу ряда особенностей. К таким особенностям 
относятся: неотчуждаемость подавляющего большинства продуктов 
образовательной деятельности от их носителей; невозможность 
определения  объективного товарно-денежного эквивалента 
образовательных услуг; нерентабельность образовательной деятельности 
как таковой.  

Следует отметить, что в аксиологическом отношении потребительство 
влечет утрату образованием сверхценностного для индивида характера, 
низведение его  до ценности рядовых потребительских товаров и услуг 
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(«все продается и покупается!»). В сфере образования оно заявляет о себе 
через утверждение мнимых, Распространяются псевдообразовательные 
ценности, культивирование которых  призвано демонстрировать престижное 
потребление индивидом образовательных услуг (на этом мы ниже еще 
остановимся специально). Это: получение образования в широко известном  
вузе, обучение модной профессии, обладание престижным дипломом, 
знакомство с именитыми преподавателями, наличие ученой степени, 
приобретенной на теневом рынке диссертационных услуг и др. В сознании 
значительной части учащихся эти псевдоценности, к сожалению, 
приобретают большую значимость, чем качество полученного образования 
и уровень профессиональной подготовки.  

 Будучи втянутым в орбиту тотального потребления, образование 
вынуждено практиковать однобокие, партикулярные формы 
воспроизводства субъектности, ограничиваясь профессиональными 
навыками индивида, востребованного на рынке труда. Именно 
партикулярность представляет одну из главных целей глобализации 
образования, которая является приспособлением последнего к запросу 
основных субъектов глобальной капиталистической экономики в лице 
транснациональных корпораций и международных банковско-финансовых 
структур. Это запрос на частичного индивида – квалифицированного 
работника-исполнителя, узкого специалиста, функционера. Напротив, 
культурная роль образования как механизма становления целостного 
человека утрачивается. Из его содержания вымывается наиболее значимая 
компонента – общее образование. А именно оно – общее образование – 
развивает человеческие способности, востребованные в любой 
деятельности, транслирует базовые ценности бытия, способствует 
укоренению человека в мире. Общее образование имеет непреходящий 
характер, и его значение и ценность, возникнув однажды, оказываются вне 
времени и составляют основу культуры любого общества.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ И ЦЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А. В. Наливайко (Новосибирск, Россия) 

Ценности в образовании, составляющие ядро и основу 
аксиологической проблематики философии образования,  являющиеся  
методологической основой анализа теории и практики развития 
современной системы образования. Самой главной функцией образования 
для современной молодежи является функция социализации в 
развивающемся обществе. Ориентация на образование как на способ и 
инструмент повышения  социального статуса позволяет говорить о 
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статусно-престижной ценности образования. Именно этот аспект 
ценности образования оказывается сегодня наиболее привлекательным и 
значимым. 

EDUCATION AS VALUE AND VALUES OF MODERN EDUCATION 
A.V.Nalivaiko (Novosibirsk, Russia) 
Values in the education, the center and a basis valuable problematics of 

philosophy of the education, being a methodological basis of the analysis of the 
theory and practice of development of a modern education system. The most 
important function of education for modern youth is function of socialization in a 
developing society. Orientation to education as for the way and the tool of 
increase of the social status allows to speak about prestigious value of education. 
This aspect of value of education appears today the most attractive and 
significant. 

 
Образование как ценность и ценности в образовании, составляющие 

ядро и основу аксиологической проблематики философии образования,  
являющиеся  методологической основой анализа теории и практики 
развития современной системы образования. Как известно, в переломные 
моменты истории любого государства, (Украина, Россия не 
составляют исключение), меняются образовательные ценности; 
нарушается эволюционность в развитии общественных отношений и 
стабильность в общественном сознании. В общественном и 
индивидуальном сознании образуется духовно-идейный вакуум, 
который неизбежно заполняется безыдейным хаосом пропаганды, 
случайных верований, слухов, массовой культуры, а также 
растерянностью, потерянностью и даже цинизмом» [Б. Т. Лихачев]. 

Обладая социальной ценностью, образование, как социальный 
институт, выполняет ряд социальных функций. Самой главной функцией 
образования для современной молодежи является функция социализации в 
развивающемся обществе. Она связана с формированием социальной 
структуры общества и его изменениями: с социальной мобильностью, 
престижем и др. Например, сегодня роль образования как фактора 
социальной мобильности и повышения социального престижа человека (или 
группы) возросла, поскольку образование стало одновременно 
фундаментом и средством продвижения по социальной лестнице. В 
развитых странах уровень и качество образования входят в число наиболее 
существенных критериев, определяющих социальный статус индивида 
(группы). 

В осуществлении социальных функций наиболее ярко проявляется 
инструментальная ценность образования, прежде всего, 
профессионального. Повышение заработной платы, более высокая 
должность, более широкие возможности в выборе видов и сфер 
профессиональной деятельности, являются наиболее значимыми 
результатами профессионального образования. 

Ориентация на образование как на способ и инструмент повышения  
социального статуса позволяет говорить о статусно-престижной ценности 
образования. Именно этот аспект ценности образования оказывается 
сегодня наиболее привлекательным и значимым в нашей стране. Именно 
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им объясняется парадоксальная российская ситуация, при которой в 
условиях общего кризиса и периферийного положения образования его 
статус и ценность остаются достаточно высокими. 

Ценностные аспекты образования, связанные с культурно-
мировоззренческой функцией, представляют собой нравственно-этическую 
ценность образования, фиксирующую необходимость формирования 
свободной и ответственной личности, сегодня крайне недооцениваются.  
Нравственная компонента содержания образования характеризует и 
определяет цели, смысл и сущность образования. Образование все больше 
утрачивает духовно-нравственных ценностей и традиций: сюда мы 
включаем политико-идеологическую ценность образования, ярко 
отражающуюся в образовательной политике. Она заключается в 
возможностях формирования четких мировоззренческих установок, 
взглядов, ценностей общечеловеческого характера, направленности на 
формирование гражданского общества. 

Итак, реальное развитие системы образования невозможно без опоры 
на позитивные традиции и культурные достижения уже имеющиеся в 
системе образования. Необходима ориентация на общечеловеческие 
ценности, мировую и национальную культуру, гуманитаризацию и 
гуманизацию образования, создание культурной среды для саморазвития 
личности. Образование должно не только давать узкую специализацию 
обучаемому. Для сознательного и свободного самоопределения человека в 
этом мире образование должно приобщать к миру человеческих ценностей. 
Ментальные ценности общества, включающие такие понятия, как добро, 
красота, польза, справедливость, свобода, социальное равенство, играют 
важную роль для социализации личности. Все это лежит в основе 
аксиологического обеспечения образовательно-воспитательной системы, 
где главными должны быть вопросы формирования человека как 
гармоничной личности. Гармоничная личность − это человек, 
сбалансированной с природой, с обществом, с самим собой, а не средство 
для достижения каких-либо целей. Главная цель воспитания сегодня, это – 
развитие человека и формирование у него человеческих качеств, 
способствующих вести достойную и удовлетворяющую его жизнь и отвечающих 
прогрессивным целям и потребностям общества. Воспитание выступает 
целенаправленной социализацией, а социализация – это процесс и 
результат усвоения человеком исторически выработанных социальных норм 
и культурных ценностей, предполагающих его включение в систему 
общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих 
отношений. 

Надо отметить, что сегодня остро стоит вопрос: насколько совместимы 
и совместно достижимы две целевые установки в реформировании 
современного отечественного образования: нравственное и духовное 
развитие личности, с одной стороны; обеспечение конкурентоспособности 
на рынке труда и социализации в современном мире, переходящем к рынку. 
Цели высшего образования, к примеру, разобщены: преобладает 
функциональный подход к образовательному процессу, т. к. студентов 
обучают так и для того, чтобы они могли после вуза занять место в каком-то 
сегменте рынка труда. Это определяет отношение обучающихся к 
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образованию как информативному процессу, который сегодня все более 
формализуется, контролируется тестами, решением стандартных задач. 
Такой подход не согласуется с инновационной стратегией развития системы 
образования и общества. Выпускники вузов, на наш взгляд, просто 
научаются быть исполнителями, но не инициаторами, с трудом 
приспосабливаются к научно-теоретическим, технологическим, структурным 
переменам, без которых немыслима  современная экономика и вся 
общественная жизнь. 

Сегодня есть основания говорить, что российский рынок уродлив: 
ценные специалисты часто не находят себе достойного применения на 
отечественном рынке, часто устраиваются не по специальности, либо 
покидают страну и др. Высшее образование только тогда является высшим, 
по нашему мнению, когда возвышает человека, поднимает его не только до 
определенного уровня профессиональной готовности. У молодого 
специалиста должно присутствовать осознание своей причастности к 
культуре, и что особенно важно в контексте аксиологических проблем 
современного образования, должно быть воспитано чувство неотделимости 
от духовной жизни общества, с которой генетически и неотделимо связана 
судьба образованного человека. 

Высшее образование, декларируя ориентацию на российский рынок, на 
деле приспосабливается не только к положительным сторонам рынка, но и 
отрицательным. Как следствие, утрачивается ориентация на человека, и 
образование катастрофически теряет свою возвышающую функцию. Мы 
глубоко уверены в том, что кризис затронул и фундаментальные ценности 
образования.  Более того, гуманитарные предметы (литература, 
философия), призванные способствовать духовному и нравственному 
развитию личности не входят в круг предметов, позволяющих достичь 
«высокого профессионализма» и «конкурентоспособности на рынке труда». 

Сегодня в России резко изменилась ценностно-ориентационная 
ситуация. Жизненные идеалы людей стали качественно иными. На первый 
план выступил такой фактор как экономический индивидуализм. Это 
означает, что человек стремится к предприимчивости, рефлексирует риски и 
способен рисковать, организовывать свое дело и управлять людьми. В 
деятельности и поведении таких людей все измеряется рыночными 
критериями: в основном, внешние ценностно-воспитательные, 
индивидуально-личностные ориентиры группируются в областях социально-
психологической адаптации. Воспитательной индивидуально-личностной 
ценностью в социальной сфере для ребят становится нечто вроде 
«американской мечты»: стремление поймать за хвост свою удачу, стать 
«новым русским», разбогатеть, добиться успеха, иметь коттедж, машину и 
свое дело. В числе ценностных средств обеспечения социального 
благополучия и такие, разрешенные законом или криминальные, но 
оправдываемые в буржуазно-демократическом обществе свободой выбора, 
как проституция, игорный бизнес, торговля детьми и наркотиками, рэкет, 
киллерство, ограбление банков и магазинов. Кстати заметить, что именно 
эти асоциальные и аморальные, но объективно воспитательные и ценимые 
детским романтическим воображением антиценности, пользуются 
наибольшей популярностью в кино и телевидении [Б. Т. Лихачев]. Страна, 
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переставшая видеть в образовании свой главный приоритет и свое будущее, 
обречена на то, чтобы сойти на обочину мирового развития.   
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

Ю. В. Пушкарев (Россия, Новосибирск)  
Автор пишет  о проблемах инновационного развития системы 

образования в условиях общества знания. Отмечается, что для 
эффективного развития образования в обществе знания необходимы 
инновации, повышающие качество образовательного процесса. Сегодня 
же в основном наблюдается количественное увеличение числа инноваций, 
что связано с использованием современных инновационных 
образовательных технологий. 

Ключевые слова: общество знания, инновационное развитие 
образования, качество образования, инновационные образовательные 
технологии. 

 

PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FORMATION 
IN THE SOCIETY OF KNOWLEDGE 

Yu. V. Pushkarev (Russia, Novosibirsk)  
The author writes about problems of innovative development of an education 

system in conditions of a society of knowledge. It is marked, that the innovations 
raising quality of educational process are necessary for effective development of 
formation in a society of knowledge. Today basically the quantitative increase in 
number of innovations that is connected with use of modern innovative 
educational technologies is observed. 

Key words: a society of knowledge, innovative development of formation, 
quality of formation, innovative educational technologies. 

 
В настоящее время происходят различные инновационные процессы, 

затрагивающие систему образования. Инновации в образовании 
развиваются в двух основных направлениях: повышения эффективности 
(качества) образовательного процесса и количественного увеличения числа 
инноваций, связанного с использованием современных инновационных 
образовательных технологий (информационных, коммуникационных и т. п.). 

Что касается первого направления инновационного развития системы 
образования, то отметим, что российское образование в последние 
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десятилетия характеризуется снижением ряда показателей качества, 
недостаточной эффективностью, снижением его доступности. 
Образовательную политику России необходимо направить на обеспечение 
возможности каждому гражданину России получать полноценное 
образование на более высоком качественном уровне. Вопрос качества 
образования является весьма актуальным не только для системы 
образования, но и в целом для современного общества, если учитывать 
особую роль образования в нем. В связи с этим обсуждаются проблемы 
критериев качества образования, а также способы его оценки. 

При определении критериев качества образования необходимо 
использовать не объем знаний и умений, а владение методами получения 
знаний, использование знаний в стандартных и нестандартных ситуациях, 
творческий (нестандартный) подход в решении соответствующих 
профессиональных задач. В качестве новых методов оценки качества 
образования избраны стандартизация образовательных результатов и 
система экспертизы образовательных услуг, предоставляемых различными 
образовательными структурами, и образования, полученного выпускниками. 

Таким образом, при оценке качества полученного выпускником 
образования необходимо применять критерии, в которых используются 
интегрированные характеристики знаний – такие, как гибкость (способность 
выбора и соединения для решения определенных задач), действенность 
(способность использования в различных ситуациях, а не просто 
определенный объем знаний). 

Что касается второго основного направления инновационного развития 
системы образования – количественного фактора формирования инноваций 
в образовании, – то необходимо остановиться на причинах его развития. 
Специфика современного общественного развития, характеризуемая 
возрастанием роли теоретического знания, средств коммуникации, 
информационных технологий и раскрываемая в концепциях 
«постиндустриального общества» «технологического общества» и др., 
актуализировала активное развитие количества инновационных технологий 
в целом, и в образовательной системе, в частности. Отметим, что 
информационно-коммуникационные факторы не только активно влияют на 
процессы инновационного развития системы образования, но и создают 
угрозы и опасности (информационных, психологических и прочих войн 
нового поколения) в глобализационных условиях современного 
общественного развития.  

Техническим базисом постиндустриального общества выступает 
развитие компьютерных технологий и средств коммуникации, кардинально 
преобразующих различные сферы современного общества. 
Технологические изменения, произошедшие за последние десятилетия, 
привели к глобальным изменениям в экономической, политической и 
социальной сферах. Особенно ярко это проявляется в системе 
образования. Важнейшей движущей силой данных изменений стала 
информатизация – проникновение информационных и коммуникационных 
технологий во все сферы жизни и деятельности человека. Все большее 
распространение получают новые, прежде всего информационные, 
технологии. Формируются охватывающие планету коммуникационные и 



 

188 

транспортные сети, потоки капиталов, усиливаются процессы миграции. 
Новые информационные и телекоммуникационные технологии, 

лежащие в основе информационной цивилизации, в какой-то степени 
позволяют решить проблемы, связанные с большим увеличением объема 
знаний и возможностями их усвоения человеком. К содержательной 
общности и методическому единству всех структурных частей современного 
образования ведут его основные тенденции, обусловленные новым 
качеством информационных технологий, обеспечивающих пользователям 
мировой компьютерной сети доступ к наиболее важным для человечества 
научным знаниям и культурным ценностям. Глобальные информационные 
сети и системы открывают возможности объединить информационные 
ресурсы всего человечества. Эти технологии вносят неоценимый вклад в 
сохранение и передачу образовательных ценностей, повышают качество 
обучения, представляют культурно-познавательную информацию самым 
удобным и наглядным образом на основе гипертекста и гипермедиа. 

Основу информационной инфраструктуры сегодня формируют: 
приемопередающие информационные центры, включающие самые 
разнообразные виды и средства связи и передачи данных; аппаратура 
пользователей и информационные технологии использования 
информационных центров; системы баз данных и знаний, в том числе 
информационные базы фундаментальной науки и базы данных о 
российской и мировой системах образования; локальные, региональные и 
глобальные телекоммуникационные и компьютерные сети, объединяющие 
базы данных и знаний; приемопередающие и вычислительные центры и 
среды, открытые для подключения к общегосударственным и 
международным информационным сетям. 

Коммуникационные факторы, зависящие от средств и технологий 
обмена информацией, становятся сегодня все более определяющими в 
формировании мировоззрения современного человека, общества в целом. 
Одна из основных групп инноваций в системе образования связана с 
разработкой технологий адаптации конкретного человека к быстро 
меняющимся современным условиям. Речь идет об образовательных 
технологиях, формирующих профессиональные компетенции личности, 
способствующих технологизации адаптивного процесса в системе 
профессионального образования. Реконструкция российской системы 
высшего образования, присоединение России к Болонскому процессу 
изменяют требования к параметрам профессии, а значит, делают 
необходимой адаптацию студентов в учреждениях высшего образования. 
Поиск теоретических основ адаптации деятельности студентов 
подразумевает применение новых инструментальных процедур и 
социальных подходов. Актуальна также проблема формирования 
успешности личности в образовательном процессе, что порождает 
необходимость создания в образовательном пространстве учебного 
заведения целостного комплекса условий, способствующих 
профессиональному становлению специалиста. Соответственно, возникают 
вопросы внедрения инновационных технологий для подготовки успешного 
профессионала. 

Многие исследователи обращаются к проблеме поиска технологий 
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оптимизации совокупности инновационных средств, форм и методов 
формирования индивидуального стиля образовательной деятельности 
будущего специалиста. По нашему мнению, инновационный процесс 
начинается не с конкретных технологий, а с фундаментальных научных 
исследований. В то же время, он не заканчивается так называемым 
внедрением, то есть первым появлением нового продукта, услуги или 
доведением до проектной мощности новой технологии. Процесс не 
прерывается, так как по мере распространения нововведение 
совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые 
свойства, что открывает для него новые области применения.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: 

ВОПРОСЫ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Е.А. Пушкарева, О. А. Латуха (Россия, Новосибирск)  
 
Анализируя проблему современного информационного общества, 

выявляя его гуманитарные смыслы, исследователи отмечают, что 
информационное общество не является самодостаточным. Концепция  
информационного общества связана с идеей “технологических 
инноваций”, тогда как понятие “общество знаний” охватывает 
социальные, культурные, экономические, политические и экономико-
правовые аспекты преобразований. Сложные глобальные проблемы 
знаниевого характера назрели и в недрах самого общества. Необходим 
комплексный анализ места и роли системы образования в период 
перехода к обществу знания. 

Ключевые слова: образование и наука, развитие системы образования, 
гуманитарные смыслы информационного общества, концепция «общество 
знания». 
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EDUCATION AND SCIENCE IN CONDITIONS OF A SOCIETY OF 
KNOWLEDGE: 

QUESTIONS OF OPTIMUM INTERACTION 
E.A.Pushkareva, O.A. Latuha (Russia, Novosibirsk)  

Analyzing a problem of a modern information society, revealing its 
humanitarian senses, researchers mark, that the information society is not self-
sufficient. The concept of an information society is connected with idea of " 
technological innovations ” whereas concept “ the society of knowledge ” covers 
social, cultural, economic, political and economic-legal aspects of 
transformations. Complex global problems knowledge character have ripened 
and in bowels of the society. The complex analysis of a place and role of an 
education system during transition to a society of knowledge is necessary. 

Keywords: Education and a science, development of an education system, 
humanitarian senses of an information society, the concept « a society of 
knowledge ». 

С тех пор, как существуют человечество, мыслящее и осознанно 
творящее свой мир, существует и  система передачи накопленного опыта, 
знаний окружающим людям и следующим поколениям. Это не что иное, как 
система образования, система социального наследования, трансляции 
жизненно важных знаний в социальном мире. Сегодня судьба общества, 
каждого человека зависит в основном от развития системы образования. 
Важнейшее значение приобретают такие качества человека, как его 
способность к всестороннему познанию и пониманию мира, 
совершенствование его духовно-нравственных качеств, возрастание 
деловитости и системной, научно обоснованной практичности, умение 
правильно выстраивать  свою личную жизнь.  

Анализируя проблему современного информационного общества, 
выявляя его гуманитарные смыслы, исследователи отмечают, что 
информационное общество не является самодостаточным, поскольку 
увеличение объема информации бесконечно, а без опоры на основание 
культуры всякая информация становится избыточной и бессмысленной. 
Говоря о проблеме в целом, отметим, что современное знание 
человечества представляет собой значительный массив информации, 
который сложно сразу представить, а тем более, предметно осмыслить и 
квалифицированно оценить. Таким образом, сегодня встает серьезная 
гносеологическая проблема – с общих позиций исследовать специфику 
современного знания. Знание о знании – это новое направление 
исследований XXI в., значимость которого будет лишь возрастать 
пропорционально социально значимой информации, вырабатываемой и 
используемой человечеством. Эта разнообразная информация в 
большинстве случаев по отношению к любому отдельному человеку 
оказывается не только достаточной, но и избыточной, а в определенной 
своей части – вредной и опасной.  

Усиливаются дифференциация и специализация знаний, и специалисты 
даже близких областей все меньше понимают друг друга. Общий объем 
информации, знаний сегодня нарастает лавинообразно и характеризуется 
как информационный взрыв. В результате социальная информация по 
своему количеству стала практически необъятной, бесконечной по 
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отношению к отдельному субъекту. По качеству – настолько разноплановой, 
что возникают затруднения с ее систематизацией. Информация становится 
все более неопределенной. Имеется в виду ее возможность воздействовать 
не только положительно, но и отрицательно. Феномен социальной 
информации начала третьего тысячелетия оказывается предельно 
сложным, обладающим множеством особых характеристик. Все более 
обозначается духовный кризис техногенной цивилизации, все 
ускоряющимся развитием научной мысли и информационным взрывом, 
последствия которых пока сложно предугадать.  

Однако дальнейшее социальное развитие показало недостаточность 
концепции информационного общества для описания и анализа всех 
происходящих в социуме изменений, и в конце 1990-х гг. получила развитие 
концепция «общество знаний». Заместитель генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Абдул Вахид Хана 
писал: «На самом деле эти два понятия являются взаимодополняющими. 
Информационное общество является функциональным блоком общества 
знаний. По моему мнению, концепция  информационного общества связана 
с идеей “технологических инноваций”, тогда как понятие “общество знаний” 
охватывает социальные, культурные, экономические, политические и 
экономико-правовые аспекты преобразований, а также более 
плюралистический, связанный с развитием, взгляд на будущее. С моей 
точки зрения, концепция “общество знаний” предпочтительнее концепции 
“информационное общество”, поскольку она лучше отражает сложность и 
динамизм происходящих изменений». 

Несмотря на различия в оценках того, что считать характерным 
признаком современных изменений в обществе практически все 
исследователи выделяют тот факт, что будущее общество – это общество, 
где определяющим фактором развития будут информация и знания. 
Другими словами «основы вырисовывающегося на горизонте 
общественного порядка зиждутся на знании. Если знание не только 
является конститутивной особенностью современной экономики, но и 
становится организующим принципом всего общества, уместно назвать 
такую форму жизни “обществом знания”. Это означает, прежде всего, что на 
основе знания мы обустраиваем всю нашу жизнь» [Н. Штерн]. 

Говоря об обществе знания, в первую очередь, как правило, 
подразумевается значимость научного и научно-технического знания для 
всех аспектов преобразования социальной жизни. Научное и научно-
техническое знание в современном обществе (тем более в обществе 
ближайшего будущего) имеет и будет иметь особый статус не только 
благодаря своей абсолютной истинности, объективности, бесспорности или 
адекватному отображению реальности, но и потому, что эта форма знания в 
большей мере, чем какая-либо другая, создает новые возможности 
действия, усваиваемые и используемые индивидами, фирмами и 
государствами и в целом всем обществом.  

В тоже время, интеграционные процессы в системах образования и 
науки делают необходимым развертывание актуальной 
институциональности науки и образования, с тем, чтобы в указанных 
информационных процессах и в соответствующих сферах общественной 
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жизни, институты науки и образования были совместимыми и 
продуктивными, поскольку не всякое знание, которым располагает 
современная наука, по многим причинам (по характеру его гипотетичности и 
дискуссионности, по уровню подтвержденности на практике, по характеру 
верификации данных теории и т. д.) может стать достоянием учебных 
процессов. 

Знаниевое развитие общества и отдельного человека происходит в 
следующих основных аспектах. Формируется творчески динамичное «ядро» 
жизненно важной системы знаний современного человека. Оно окружается 
знаниевой «оболочкой» и разными «ветвями» более частных и конкретных 
знаний, выводящих на определенные области практики (знаниеведческий 
аспект). Это знаниевое «ядро с оболочкой» раскладывается на слои и 
уровни его постижения разными слоями населения по возрастам и сферам 
существования (образовательный аспект). Ядро знаний формирует общее 
мировоззрение как понимание мира людей, природы и своего собственного 
жизненного мира (мировоззренческий аспект), а также общую практическую 
направленность человека (праксиологический аспект как экзистенциальную 
готовность личности действовать в определенном направлении). А 
«знаниевая оболочка» формирует блоки социально-профессиональных 
знаний людей (профессионально-прагматический аспект – для общества). 
Но все указанное выше не будет иметь никакого смысла для конкретного 
человека, если в своей жизни он не найдет личного счастья (субъективно-
личностный аспект – для себя и в согласии с другими).  

Таким образом, сфера информационного общества является более 
узким «технологическим» функциональным блоком общества знания. В то 
время как концепция последнего предусматривает более широкий 
гуманитарный взгляд на происходящие изменения в обществе, 
философский анализ этих процессов, в социальных системах, в целом, и 
системы образования, в частности. При этом для анализа изменений 
системы образования в контексте информационного общества, по-
видимому, достаточно изучать и прогнозировать «профессионально-
технологические» изменения в сфере образования, например, место и роль 
дистанционного образования, объем и уровень подготовки в сфере 
информационных технологий, открытость системы образования и ее 
интеграцию в мировую систему в рамках Болонского соглашения и др. В 
отличие от этого, в контексте концепции общества знания такой анализ если 
и необходим, то явно не достаточен.  

Необходим комплексный анализ места и роли системы образования в 
период перехода к обществу знания, рационально обоснованные прогнозы 
функционирования системы образования в обществе знания,  изучение 
возможности и необходимости изменения социальных функций образования 
в обществе знания, а также выработка критериев качества образования, 
адекватных именно обществу знания. Отталкиваться в таком анализе 
необходимо от прогноза возможного изменения социальных функций сферы 
образования в наступающем обществе знания. Более того, система 
образования с изменившимися социальными функциями и будет, вероятнее 
всего, основой того, что сейчас предугадывают концептом «общество 
знания». 
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Анотація 
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Аннотация 
Раскрыты перспективы интеграционных процессов в сфере высшего 

образования и освещено их значение в формировании «экономики знаний»   
Annotation 
Perspectives of integration processes in sphere of higher education had 

discovered and these meaning in organization of “economy of knowledge” had 
elucidated. 

 
Стійка тенденція підвищення ролі освіти, знань і інновацій, що існує в 

світовій економіці, стала важливою характерною рисою і причиною 
випереджаючого розвитку цілої низки промислових країн. Нові знання, на 
базі яких створюються усе більш ефективні виробничі технології, 
виробляється високоякісна продукція і зміняється організація управління 
виробництвом, дають основну частку приросту валового внутрішнього 
продукту, продуктивності праці і капіталу в цих країнах. Внаслідок цього 
рівень досягнень в науково-технологічній сфері став головним показником 
стратегічного рівня економічної потужності цих країн, їх національного 
статусу і конкурентоспроможності [1]. 

Досвід XX ст. показує, що лідерами в соціально-економічному розвитку 
світу були країни, що мали найбільш високий рівень освіти населення, науки, 
охорони здоров'я, культури і духовності. Зростання даного потенціалу 
вимагає від суспільства великих ресурсів, витрат і зусиль. Але без нього не 
може бути інноваційного суспільства, незалежної держави, здатної до 
саморозвитку, конкурентоздатної участі в міжнародних економічних, науково-
технічних, технологічних і інших взаємозв'язках. 

Сучасні підходи до обговорення питань про перспективи розвитку вищої 
школи України і участі держави в регулюванні інтеграційних процесів в 
освітній сфері найчастіше розглядають сферу освіти в цілому і вищу школу 
зокрема як деякий відособлений об'єкт. На наш погляд, обговорення питань 
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освіти, пошук шляхів підвищення якості освіти, її безперервності, доступу до 
неї, заохочення політики, інвестування в цю сферу, розширення науково-
технічного обміну, неможливе без глибокого аналізу наростаючих 
взаємозв'язків з економікою країни і без адекватного врахування світових 
тенденцій і досвіду побудови в розвинених країнах "економіки знань" — 
економіки, що створює, поширює і використовує знання для забезпечення 
свого зростання і конкурентоспроможності, економіки, в якій знання 
збагачують всі галузі, всі сектори і всіх учасників економічних процесів. В 
умовах постіндустріальної стадії розвитку імперативом на нашу думку, стає 
закріплення нової ролевої характеристики сфери вищої освіти, стимуляція 
всього спектру її взаємовідносин з суспільством і економікою.  

В даний час в світовій економіці відбувається неухильне зростання ваги 
і впливу інтеграційних процесів на розвиток різних сфер, галузей і 
господарюючих суб'єктів, у зв'язку з чим виникає завдання дослідження 
різних механізмів інтеграційного розвитку, які відповідають сучасним 
уявленням про науково-технічний прогрес. Під механізмом інтеграційного 
розвитку сфери вищої освіти мається на увазі стійка система взаємовідносин 
між державою, науково-технічною сферою, ринковими силами, сприяючих 
фундаментальній зміні суспільного устрою, технологічних укладів, що 
забезпечують постійне вдосконалення і оновлення технологічної озброєності 
виробництва. Взаємодії, що формують цю систему, регулюються, з одного 
боку, базовими інститутами суспільства, а з іншого – соціальною структурою 
і культурними особливостями. 

Слід зазначити, що таке поняття як "механізм інтеграційного розвитку", 
представляє наукову абстракцію, оскільки насправді подібні процеси 
регулюються безліччю конкретніших механізмів. Так, сутність інтеграції 
освітнього, дослідницького і виробничого процесів полягає в поетапній зміні 
механізмів, регулюючих залучення, поширення і перерозподіл 
інтелектуально-інформаційних ресурсів. 

Проте, застосування даної категорії до процесів інтеграційного розвитку 
виправдовується можливістю представити процес, що визначає розвиток 
сфери вищої освіти, як деяку цілісність, що охоплює управлінські дії влади в 
умовах ринкової економіки. 

Слід також відзначити, що поліфункціональна перебудова діяльності 
вищої школи, відчутні вигоди від інтеграції освітнього, дослідницького і 
виробничого процесів призвели до значних інституційних змін. Інституційний 
потенціал сфери вищої освіти може бути визначений у вигляді різниці між 
виграшем в отриманні благ (знань) і збитками на витратах. Так, якщо 
показники витрат і знань визначаються безпосередньо всередині 
господарської системи (університетів), то показники цін - поза її межами. 
Особливе значення тут має ціна знань, яка складається на ринку праці, а не 
в системі вищої освіти. Саме ринок праці визначає ступінь капіталізації 
отриманих знань, а відповідно і ступінь вигідності отримання таких. Таким 
чином, наявність в механізмі еволюції інститутів екстернального чинника має 
великі практичні наслідки. Система не може сама себе реформувати, її 
реформують ззовні. Іншими словами, має бути задіяна деяка екстерналія, 
яка вже потім сама впливає на систему, що реформується, в потрібному 
напрямі.  
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Процес інституційних змін сфери вищої освіти і економіки 
характеризується не лише практикою і формами взаємодублювання 
основних функцій, але і значною дією на інституційне середовище 
функціонування, в першу чергу, вищої школи. У вузівському середовищі все 
активніше починають працювати закони ринку і конкуренції, в ньому 
інтенсивно розвиваються корпоративні норми поведінки і управління. Таким 
чином, інституційне середовище у сфері вищої освіти може бути 
представлене різними організаційно-господарськими укладами, причому, як 
показує досвід, спостерігається зростаюча диференціація форм 
господарської організації і діяльності шляхом взаємопроникнення, 
переплетення, створення різних форм взаємодії між партнерами, що 
належать до різних господарюючих укладів. Економічний простір стає 
складнішим завдяки створенню вертикально і горизонтально інтегрованих 
утворень, а також структур гібридного типу, що поєднують властивості і 
особливості установ, підприємств різних укладів з метою усунення недоліків і 
посилення переваг кожної з цих форм. 

Активне проникнення вищої школи в сферу матеріального виробництва 
є одною з рушійних сил науково-технічного прогресу. Слід зазначити, що в 
історичному розрізі досить чітко просліджується певна трансформація 
моделей інноваційно-дослідницького взаємозв'язку: не інтегровані з 
виробництвом дослідження — класична модель дослідницької функції 
університетів, що має на увазі проведення традиційних розробок у вузах, які 
виконуються на держбюджетній або госпдоговірній основах по замовленнях 
виробництва; частково інтегровані з виробництвом дослідження - модель, 
що передбачає в доповнення до традиційних досліджень функції просування 
створеного наукового продукту (технологічного рішення) на ринку і 
доведення його до кінцевого споживача. Для цієї мети або при вузах, або з їх 
участю створюються різні малі структури (інститути, науково-виробничі 
об'єднання, бізнес-центри, інноваційні центри), що займаються 
спеціалізованим трансфертом технологій і розробок від вищої школи 
виробництву, тобто класична модель університету доповнюється 
інноваційною інфраструктурою, яка дозволяє комерціалізувати 
дослідницький процес; інтегровані з виробництвом дослідження - модель, 
що передбачає, крім отримання і просування на ринку наукового продукту 
(технологічного рішення) функції впровадження його у виробництво, 
освоєння дрібносерійного випуску інноваційної продукції через інтеграцію 
установ вищої школи, науково-дослідних інститутів, малих і середніх 
інноваційних підприємств. Для цього створюються різні організаційно-правові 
форми комплексних об'єднань установ вузівської, академічної, галузевої 
науки і виробничих організацій (наукові парки, технополіси, технопарки і ін.) з 
метою створення техніко – впроваджуючих зон для більш оперативного 
впровадження у виробництво науково-технологічних розробок, їх апробації з 
подальшою передачею крупному виробництву по ліцензійних, 
франчайзинговим і коопераційним угодам. Основним досягненням такого 
генезису є апробація і селекція найбільш перспективних розробок у 
вузівській науково-виробничій структурі дрібносерійного випуску, передача 
економіці доведених до можливості негайного впровадження готових 
технологічних рішень. 
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Першочерговим пріоритетом з точки зору направляючої дії держави на 
процеси розвитку є забезпечення розширеного відтворення людського 
капіталу у всіх галузях і секторах народного господарства. Її практичне 
рішення вимагає внесення системних корективів, направлених на 
досягнення ефективного поєднання різних форм і устроїв господарювання, 
багатообразних економічних інтересів. Без інтеграції інтересів неможливо 
створити опору для активізації інвестиційно-інноваційних процесів і переходу 
до нової якості економічного зростання [2]. Гостро стоїть також питання 
взаємодії ринкових і неринкових механізмів, регулювальників і інструментів з 
врахуванням впливу на них зовнішніх чинників.  

Можна виділити три основні напрями впливу університетів на розвиток 
інноваційного процесу в Україні: традиційна роль університетів як науково-
дослідних центрів, що створюють нове знання і розробляють на його базі 
нові інноваційні технології; роль університетів як інноваційних центрів, 
сприяючих трансферту нових технологій від стадії наукової розробки до 
початкових етапів їх технологічного оформлення і передачі на стадію 
промислових випробувань; підготовка високопрофесійних кадрів для 
функціонування всього ланцюжка створення і трансферту інноваційних 
технологій - від розробників до фахівців промислових підприємств, 
включаючи фахівців з інноваційної діяльності. Важливим внеском 
університетів у інноваційну діяльність в Україні може стати розвиток на їх 
базі системи корпоративної освіти. Корпоративна освіта в області 
інноваційних технологій повинна переслідувати дві найважливіших мети: 
підготовка професійних кадрів для всього ланцюжка створення і трансферту 
нових технологій; залучення засобів потенційних працедавців і корпорацій в 
систему вищої освіти. 

На базі інтегрованих структур системи вищої освіти може бути 
збудована інноваційна тріада, що включає освітню, науково-дослідну і 
виробничо-впроваджувальну роботу. Кожна із сторін-учасників цього 
процесу отримує конкретну відчутну вигоду. Університет отримує 
гарантоване оплачуване замовлення на підготовку фахівців, можливість 
розвитку експериментально-навчальної бази, можливість підвищення рівня і 
диверсифікації освіти, підвищення рівня матеріальної підтримки 
викладацького складу і стимулювання його професійного зростання. 
Замовник (корпорація) отримує можливість на базі університетської освіти 
готувати висококваліфіковані кадри, за рівнем і профілю, що найбільше 
відповідають його запитам, включаючи цілі перспективного розвитку 
корпорації, причому випускники вже з перших днів в змозі активно 
включитися у виробничий процес без стадії адаптації і перенавчання. 
Випускникам гарантується працевлаштування за обраною спеціальністю з 
ясною перспективою кар'єрного зростання. Але головне і загальне для всіх 
трьох сторін - їх участь в єдиному ланцюжку: створення - трансферт - 
впровадження інноваційного процесу з добре налагодженими зворотними 
зв'язками і, отже, можливістю швидкої реакції на будь-які зміни у сфері нових 
наукових досягнень, на ринках нових технологій, у сфері зміни споживчого 
попиту і у сфері інновацій в освітньому процесі.  
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ЗДОБУТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 
У статті окреслено коло проблем означеної категорії населення. 

Проаналізовано можливості дистанційного навчання для здобуття 
середньої освіти дітьми та молоддю з особливими потребами. Визначено, 
що завдяки дистанційному навчанню можливо залучити таку категорію, 
як діти та молодь з особливими потребами, також до цієї категорії деякі 
науковці почали відносити тепер і дітей Індиго, і обдарованих дітей, у 
яких виникають проблеми з опануванням шкільних програм. 

ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
В статье очерченно круг проблем отмеченной категории населения. 

Проанализированы возможности дистанционного обучения для получения 
среднего образования детьми и молодежью с особенными 
потребностями. Определенно, что благодаря дистанционному обучению 
возможно привлечь такую категорію, как дети и молодежь с особенными 
потребностями, также к этой категории некоторые исследователи 
стали относить теперь и детей Индиго, и одаренных детей, у которых 
возникают проблемы с овладением школьными программами. 

SECONDARY EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH 
THE SPECIAL NECESSITIES THROUGH THE CONTROLLED FROM 

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 
In the article outlined circle of problems of the noted category of population. 

Possibilities of the controlled from distance learning technologies are analysed for 
the receipt of secondary education children and young people with the special 
necessities. Certainly, that due to the controlled from distance teaching it is 
possible to attract such kategor³yu, as children and young people with the special 
necessities, also to this category some researchers began to take now and 
children of Indigo, and gifted children which have problems with a capture the 
school programs. 

 
На сьогодні система освіти України зазнає змін, що пов’язані зі 

входженням до Болонського процесу. Важливим питанням, що почало 
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активно вирішуватися стала інтеграція людей з особливими потребами в 
сучасний освітній простір. Як зазначено в «Комплексній програмі освіти та 
фахової підготовки інвалідів», одним із найважливіших чинників 
прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе 
ставлення до людей, які позбавлені можливості вести повноцінне життя 
внаслідок вад фізичного і психічного розвитку. Діти-інваліди, перебуваючи в 
умовах інтернатного закладу або на вихованні в сім'ї, позбавлені можливості 
вести повноцінний спосіб життя, виявляються непідготовленими до нього у 
відкритому середовищі [3]. У зв’язку з цим особливої гостроти набуває 
проблема інтеграції осіб з обмеженими можливостями з різними формами 
інвалідності у соціум, що є вищою метою їх соціальної реабілітації [6, с. 269]. 
Перед навчальними закладами постала гостра проблема непристосованості 
(архітектурної, матеріально-технічної, методичної) для надання можливості 
дітям з особливими потребами здобувати освіту. Тому дослідження щодо 
знаходження шляхів, напрямів, і надання рекомендацій для вирішення даної 
проблеми є актуальними. 

У наукових роботах: О.В. Безпалько, А.Й. Капської, Г.М. Лактіонової та 
ін., різнобічне висвітлення знайшли питання інтеграції та соціалізації людей з 
особливими потребами. Деякі аспекти, що стосуються освіти людей з 
особливими потребами, висвітлені в доробках Л.І. Міщик (інтеграція 
студентів різної інвалідності в освіту), О. М. Дікової-Фаворської (креативний 
метод освіти осіб з обмеженими функціональними обмеженнями здоров’я), 
О.М. Фудорової (інтеграція осіб з обмеженими можливостями в соціум через 
механізми університетської освіти), О.І. Ферапонтової (соціальні аспекти 
інклюзивної освіти дітей-інвалідів), Н. В. Рокосовик (дистанційне навчання у 
вищій освіті людей з особливими потребами). Водночас проблема здобуття 
середньої освіти дітьми та молоддю з особливими потребами за допомогою 
дистанційного навчання є малодослідженою. 

В Конституції України зазначено, що вона гарантує право кожного 
громадянина на доступність якісної освіти. Це повною мірою стосується і 
дітей з особливими потребами. До цієї категорії належать діти з проблемами 
фізичного і розумового розвитку, з психоневрологічними захворюваннями, 
захворюваннями серцево-судинної системи, з малими та затухаючими 
формами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування [3]. Діти та молодь з особливими потребами почувають себе 
«відкинутими» суспільством. Часто вони не в змозі навчатися зі своїми 
однолітками у звичайних школах і змушені відвідувати спеціалізовані школи 
або навчатися вдома. Що стосується дітей з тяжкими формами рухових 
патологій, які користуються інвалідними візками, то їм залишається тільки 
«домашня» освіта, обсяг якої складає близько третьої частини обов’язкового 
освітнього стандарту. Такі діти частіше за все займають низькостатусні 
позиції, що не вимагають особливих здібностей чи якісної освіти.  

Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована на 
адаптацію інвалідів у суспільстві. Найважливішим аспектом цієї адаптації є 
забезпечення умов для отримання інвалідами освіти і фахової підготовки 
відповідно до їхніх можливостей [3]. Як зазначено в науковій літературі, на 
сьогодні міжнародна практика надає дітям та молоді з особливими 
потребами широкий вибір доступних форм здобуття освіти: індивідуальну, 
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дистанційну, екстернатну, «школи консультаційних класів», «школи другого 
шансу», «вечірні школи», а також «включені» («інклюзивні») форми навчання 
(за Програмою «Освіта столиці 2007–2010 рр.») [4]. В розділі «Формування 
єдиного інформаційного простору освіти» цієї Програми зазначено, що 
необхідно «розробити механізми використання технологій колективної 
роботи територіально розподілених груп користувачів для організації 
дистанційного навчання дітей-інвалідів, дітей, які не відвідують установи 
освіти за станом здоров‘я, обдарованих дітей 2007–2010 рр. [4, с. 70], 
«забезпечити розробку й експериментальну перевірку матеріалів для 
освітнього порталу (електронні підручники, задачники, методичні матеріали, 
довідники, матеріали для поглибленого вивчення навчальних предметів, 
тести, діагностичні матеріали та ін.)» [4, с. 71]. В науковій літературі 
зазначено, що в Україні поширюється застосування інформаційних 
комп’ютерних технологій (ІКТ) для вирішення питань соціалізації інвалідів з 
подальшою їх професіоналізацією. О.М. Фудорова зазначає, що не можна 
залишити без уваги і таку сучасну освітню технологію, як Інтернет. Інтернет-
комунікації виступають одним із способів соціокультурної реабілітації, що 
дозволяє інвалідам включатися до багатьох сфер життєдіяльності [6, с. 271]. 

Завдяки дистанційному навчанню можливо залучити таку категорію як 
діти та молодь з особливими потребами. Тимпаче, що до цієї категорії деякі 
науковці почали відносити тепер і дітей Індиго, і обдарованих дітей, у яких 
виникають проблеми з опануванням шкільних програм. За В.Ю. Биковим 
дистанційне навчання (ДН) – форма організації і реалізації навчально-
виховного процесу, за якою його учасники здійснюють навчальну взаємодію 
принципово й переважно екстериторіально (на відстані, яка не дозволяє і не 
передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, коли 
учасники територіально перебувають за межами можливої безпосередньої 
навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у 
певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою) [2, 
с. 191]. 

Сучасний інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
сприяє успішному впровадженню дистанційної освіти (ДО) в навчальний 
процес. Найчастіше у дистанційному навчанні використовуються 
мультимедійні навчальні курси, розміщені на спеціалізованих сайтах чи 
порталах, що забезпечують підтримку навчального процесу та контролю за 
ним [1]. Науковці відзначають, що дистанційне навчання надає такі 
можливості: вибирати те, що хочеш вивчати; використовувати ті методи і 
прийоми, які більше подобаються; займатися у той час, вивчати такий обсяг 
матеріалу і з тією швидкістю, яка більше підходить. Тобто дистанційне 
навчання доступне, відкрите, гнучке і ефективне. Н.В. Рокосовик відмічає, 
що саме дистанційна освіта є особливо важливою для інвалідів: навчання за 
місцем проживання, гнучкий графік навчального процесу, контакти з 
викладачем, що здійснюються за допомогою телекомунікацій, передача 
студентам навчальних матеріалів у вигляді друкованих або електронних 
навчальних посібників, що дає змогу повністю відмовитись від відвідування 
навчального закладу [5]. 

Дерба Т.О. зазначає, що мережеве навчання необхідне у тих випадках, 
коли неможливо забезпечити учнів якісним очним навчанням (наприклад, під 
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час навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей з 
сільської місцевості (віддалених населених пунктів), а також для дорослих, 
які бажають здобути середню освіту) [1]. У таких випадках створюються 
спеціальні автономні курси дистанційної освіти за окремими предметами, 
розділами, темами або так звані віртуальні школи. У такій віртуальній школі 
створюється структурований інформаційно-освітній простір, у якому є всі 
навчальні курси, передбачені навчальним планом чи програмою, бібліотека 
таких курсів за класами, за розділами програми, а також лабораторні й 
практичні роботи, допоміжна інформація (гіперпосилання на віртуальні 
бібліотеки, словники, енциклопедії й інше). У віртуальних школах 
передбачається можливість використання різних педагогічних і 
інформаційних технологій з метою організації сумісної діяльності учнів у 
малих групах, контакти з викладачем, обговорення в рамках 
телеконференцій, форумів, організація спільних проектів. Наприклад, для 
проведення дискусій в Інтернет-навчанні використовуються чати, форуми 
для малих груп, що співпрацюють, загальні форуми та відеоконференції. 

Варто наголосити на тому, що діти та молодь з особливими потребами 
під час навчання більше за інших потребують інформаційного супроводу. 
Важливу роль у навчальному процесі для них відіграють саме електроні 
навчальні посібники, підручники, методичні матеріали та інша література, до 
якої є вільний доступ, особливо через мережу Інтернет, оскільки, маючи 
певні проблеми, вони не в змозі відвідувати всі заняття у навчальних 
закладах. Здійснення дистанційного навчання дозволить учням розширити 
свої можливості і задовольнити бажання отримати знання [1]. Доведено, що 
одним із напрямів вирішення питань здобуття середньої освіти дітьми та 
молоддю з особливими потребами є використання дистанційного навчання. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Cтандартизація вищої освіти входить у законодавче поле України через 

поняття “стандарт вищої освіти” (Закон України “Про вищу освіту”). Із 
законодавчим закріпленням, легітимацією стандарту в українській 
вищій освіті виникли сприятливі передумови для швидкого входження 
даного концепту в освітню практику і пришвидшення теоретичних  
пошуків у даному напрямку. Особливо цінними для нас є роботи 
В.Андрущенка [1], В.Байденка [2], О.Олекс [3], Х.Ортеги-і-Гассета [4], 
П.Фрейре [5] та ін. 

Нами встановлено, що стандартизація забезпечує розумне різноманіття, 
що в свою чергу  формує розумну цілісність системи вищої освіти шляхом 
обмеження необґрунтовано ліберального ставлення до компонентів вищої 
освіти, які відтепер детермінуються стандартами вищої освіти. 

Концепт стандартизації вищої освіти одночасно існує у багатьох 
площинах освітньої реальності, що демонструють між собою всезростаючу 
асиметрію. Це обумовлено відсутністю єдності у середовищах науковців, 
практиків та менеджерів освіти. Одна площина пролягає в економічній 
системі координат, апологети якої закликають до ринкової регуляції у сфері 
вищої освіти, а значить, і стандарт має обслуговувати потреби ринкової 
економіки. Інша площина пролягає в педагогічній системі координат. Ще 
одна площина репрезентує вимір державної освітньої політики.  Не варто 
залишати поза увагою й решту проблемних зрізів, що були показані нами в 
роботі, враховуючи при цьому складну архітектоніку та суперечливу 
динаміку розгортання окремих вимірів стандартизації та їх взаємовпливів. 

Нашарування проблем різної природи, багатовимірність освітньої 
дійсності породжують у самому процесі стандартизації еклектику і хаос – ті 
явища, з якими, власне, вона покликана боротися. В проблемах 
стандартизації знаходять своє відображення всі “старі” суперечності вищої 
освіти. Так, країни Європи шляхом стандартизації вищої освіти формують 
єдиний освітній простір, що є головною кінцевою метою Болонських 
домовленостей і фактор підвищення привабливості європейського ринку 
освітніх послуг на противагу потужному ринку освітніх послуг США.  

Стандартизація вищої освіти в США має іншу мету, – поступовий відхід 
від абсолютизованого плюралізму і лібералізму в освіті, покращення 
управління на рівні федеральної і регіональної влади діяльністю приватними 
навчальними закладами. 

Протилежні тенденції спостерігаються в країнах пострадянського 
простору, які, реформуючи власну вищу освіту шляхом стандартизації, 
передусім, ставлять за мету подолання жорсткої командно-адміністративної 
практики управління освітою, її роздержавлення, розвиток приватної вищої 
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освіти при збереженні державних гарантій та державного контролю за якістю 
надання освітніх послуг. Що стосується Російської Федерації – метою 
стандартизації у цій країні є бажання створити, а багато в чому і відновити, 
єдність освітнього простору пострадянських країн.  

Зберігаючи тенденції решти постсоціалістичних держав, ситуація щодо 
стандартизації вищої освіти в Україні має свої особливості – стандарти 
вищої освіти одночасно детермінуються державною економічною політикою, 
соціальною політикою, молодіжною політикою, культурною політикою тощо. 
Але виникає питання, на основі чого розробляти стандарти вищої освіти у 
ситуації, коли де-факто відсутня чітко артикульована політика у згаданих 
сферах. Основних шляхів вбачаємо два. Перший – це очікувати стабілізації 
ситуації в інших сферах,  а потім розробляти освітні стандарти, виходячи із 
завдань, які визначать для вищої освіти інші суспільні інститути. Другий, на 
наш погляд, більш конструктивний шлях, розробляти стандарти вищої 
освіти, виходячи із необхідності давати відповіді на виклики ХХІ століття вже 
сьогодні. Тим самим принципово утвердивши основну вимогу суспільства 
знань – надання провідної ролі освіті загалом, і вищій освіті, зокрема. 

Спираючись на різні за повнотою та спрямуванням джерела щодо 
стандартизації вищої освіти, нами здійснена спроба окреслити філософські 
виміри стандартизації вищої освіти в соціокультурній реальності Античності, 
Середньовіччя, Відродження, Нового і Новітнього часів для забезпечення 
кращого розуміння особливостей її природи.  

Протягом усієї європейської історії ведуть змагання два начала – 
аполлоністичне і діонісійське. Соціокультурний аналіз становлення 
стандартизації показує, що в ранг стандарту найчастіше “підносилися” вже 
існуючі в суспільстві норми і правила (начало Аполлона). Окремим питанням 
виступає відповідальність за “порушення” існуючих норм, адже, без такого 
“порушення” немислима будь-яка інновація (начало Діонісія). Епоха 
Середньовіччя ознаменувалася “божественним стандартом” в тогочасних 
університетах, епоха Відродження – в основу стандартизації освіти поклала 
людину, що “рівна Богу”, Нові часи – проклали шлях технічній стандартизації 
у сферу вищої освіти. 

Хоча упорядкування і нормування іманентно притаманні вищій освіті, що 
підтверджується її історією, проте в глобальному масштабі на рівень 
стандартизації ці процеси вийшли в 70-ті роки ХХ століття. Ідея 
стандартизації у якості нового методу прогнозування і планування освіти 
набуває означень соціально-освітньої, гуманітарної норми, вона поступово 
позбавляється рис, що були притаманні семантиці технічного стандарту. 
Подальше перманентне оновлення педагогічної теорії і освітньої практики 
пов’язуємо саме із феноменом стандартизації вищої освіти. 

В Україні стандартизація вищої освіти у загальносвітовому значенні 
розпочинає свій поступ лише в 90-ті роки ХХ століття. У даному контексті 
стандарти в освіті явище нове, недостатньо досліджене і вимагає ґрунтовної 
рефлексії.  Слабка вивченість теоретичних основ стандартизації в освіті 
часто веде до переважання методу “проб і помилок” при створенні і 
застосуванні стандартів у практиці вищої школи.  

Стабільне якісне перетворення освітньої дійсності буде викликане лише 
змінами в “геномі” освіти, чим, власне, і є стандарт. На рівні відображення 
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людською свідомістю упорядкування вищої освіти мислиться як необхідне і 
закономірне раціональне спрощення, що жодним чином не збіднює її, а, 
навпаки, створює додаткові можливості для саморозвитку. Пізнання 
аксіологічних пріоритетів вищої освіти та суспільства актуалізує потребу їх 
оптимізації шляхом скорочення чисельності внутрішньосистемних 
регулятивів на користь надсистемних стандартів, що, в свою чергу, 
взасадничені загальноцивілізаційними цінностями.  

Людиновимірна стандартизація вищої освіти постає як важливий 
філософсько-освітній та соціально-культурний феномен у відповідь на 
замовлення суспільства щодо впорядкування багатоманіття способів, форм, 
технологій і методів у вищій освіті. Позаяк саме людина знаходиться в центрі 
аксіосфери сучасного суспільства. Окрім того, завдяки стандартизації сфера 
освіти стає більш зрозумілою і прозорою для інших суспільних сфер.  

Проблема легітимізації центру, що має виключне право на 
затвердження освітніх стандартів актуалізується самою практикою. 
Важливим аспектом є створення постійнодіючого експертного органу із 
розробки і оновлення стандартів вищої освіти. Для цього, на нашу думку, 
доцільно створити єдиний громадсько-державний методичний осередок 
координації розробки стандартів вищої освіти, що мав би поєднати зазначені 
функції розробки і оновлення стандартів вищої освіти та їх легітимації. 
Іншими словами жоден стандарт вищої освіти не має з’явитися без науково-
практичного обґрунтування із залученням всіх зацікавлених “гравців” на полі 
вищої освіти – насамперед держави, роботодавців, академічної спільноти, 
професійних спілок, громадських, в тому числі молодіжних, об’єднань. 
Позаяк стандарти мають розроблятися не обмеженим колом фахівців та 
чиновників за принципом “для людей”, а за принципом “з людьми”, тобто 
всіма зацікавленими суб’єктами. 

 
Література 

1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та 
суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні 
на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / Андрущенко 
Віктор Петрович. – К.: ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2005. – 498с.  
2. Байденко В.И. Образовательный стандарт: теоретические и 
концептуальные основы (Опыт системного исследования): дис. ... доктора 
пед. наук: 13.00.01 / Байденко Валентин Иванович – М., 1999. – 298 с.  
3. Олекс О.А. Управление развитием образования: организационно-
педагогический аспект / О.А. Олекс. – Минск.: РИВШ, 2006 – 332 с. 
4. Ортеґа-і-Ґассет Х. Місія Університету / Ортеґа-і-Ґассет Хосе // Ідея 
Університету: Антологія [упоряд.: М.Зарубицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська]; 
відп. ред. М.Зарубицька. – Львів: Літопис, 2002. –  
С. 67-107. 
5. Фрейре П. Педагогіка свободи: Етика, демократія і громадянська 
мужність / Пауло Фрейре. – [пер. з англ. О.Дем'янчук]. – К. : Видавничий дім 
"КМ Академія", 2004. – 120 с.  
 

 



 

204 

УДК  316.74:37 ЧЕПАК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
кандидат соціологічних наук, доцент  

кафедри соціальних структур і соціальних  
відносин факультету соціології  

e-mail: chepak02@ukr.net 
 

СИТУАТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті звертається увага на зміни у функціонуванні інституту 
вищої освіти, пов’язані із суспільними трансформаціями. Автор аналізує 
так звані функції-завдання вищої освіти, що мають ситуативний 
характер, зокрема, фундаментальність, зміна якісних характеристик 
абітурієнта, зміни організаційної та групової структури, якість освіти. 

 

СИТУАТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье обращается внимание на изменения функционирования 
института высшего образования, связанные с общественными 
трансформациями. Автор анализирует так называемые функции – 
задания высшего образования, имеющие ситуативный характер, в 
частности, фундаментальность, изменение качественных 
характеристик абитуриента, изменение организационной и групповой 
структуры, качество образования. 

INSTITUTE OF HIGH EDUCATION SITUATION  
FUNCTIONING IN THE MODERN TERMS 

 
In the article attention applies on changing in functioning of institute of higher 

education, related to public transformations. An author analyses the so-called 
functions-tasks of higher education which have situation character, in particular, 
solidity, change of university entrant high-quality characteristics, change of 
organizational and group structure, quality of education. 

 
Кожне суспільство створює власну систему освіти зі своїми структурами, 

системами фінансування і правилами управління для досягнення конкретних 
соціальних цілей, – а тому система освіти повинна давати відгук на 
соціальне замовлення суспільства. Досягнення “замовлених” суспільством 
соціальних і духовно-моральних результатів складає глибинний зміст 
функціонування всієї системи освіти як соціального інституту в цілому і всіх 
його елементів, зокрема. Особливе місце в системі освіти належить вищому 
її рівню, адже саме він забезпечує культурний розвиток й удосконалення 
індивіда, цим самим виступаючи фактором соціальної мобільності. 

Інститут вищої освіти виконує цілу низку функцій, завдяки яким 
задовольняє відповідні соціальні потреби і інтереси. Причому функції освіти 
(як, власне і будь-якого іншого інституту) змінюються і ускладнюються по мірі 
змін і ускладнень в суспільстві, хоча основні функції залишаються 
стабільними: 
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• задоволення потреби суспільства у формуванні інтелектуальної еліти і 
висококваліфікованих кадрів, які вміють приймати рішення і нести 
відповідальність за їх соціальні наслідки, мають здібності до аналізу, 
прогнозування, синтезу накопиченого людством досвіду, адаптації цього 
досвіду до реалій сучасного суспільства; 

• задоволення потреб особистості щодо індивідуальних статусних 
домагань, у набутті гарантій щодо інвестування капіталу в знання, вміння і 
навички, їх оновлення і застосування. 

         З іншого боку, у інституту вищої освіти з’явились функції-завдання 
ситуативного характеру, зумовлені перш за все суспільними 
трансформаціями.  Спробуємо розглянути їх детальніше. 

         Мова йде, зокрема, про досить значне підвищення значимості 
фундаментальної складової вищої освіти і функціональної грамотності її 
випускників. Це пов’язано із об’єктивними коливаннями попиту і пропозиції 
на ринку праці: дуже „вузька” спеціалізація може виявитись незатребуваною. 
Тому студент повинен навчитися ефективно „ довчатися ” і „ перевчатися”. 
Даний процес з необхідністю вимагає знань з дисциплін соціально-
гуманітарного напряму, іноземних мов, комп’ютерних технологій тощо. Отже, 
функцією освіти стає забезпечення поліпрофільності базового змісту 
підготовки висококваліфікованого спеціаліста, як на рівні бакалаврських 
курсів, так і при реалізації магістерських програм.  

Змінились якісні характеристики абітурієнта як „продукта 
загальноосвітньої школи”. За даними міжнародних досліджень PISA, 
абітурієнти переважно не вміють: 

• уважно прочитавши текст, виділяти в ньому факти і дані, які 
допоможуть чітко відповісти на поставлені запитання; 

• читати та інтерпретувати кількісну інформацію, представлену в різній 
формі (графіки, таблиці, діаграми), характерну для засобів масової 
інформації; 

• використовувати вміння і навички просторової уяви, визначення 
властивостей просторових фігур, роботи з формулами, знаковими і 
числовими послідовностями, виконання дій з відсотками, середнім 
арифметичним для характеристики явищ і процесів реальної дійсності; 

• демонструвати навички аналітичних міркувань, міркувань за аналогією, 
уміння розрізняти і співвідносити причини і наслідки, логічно викладати свої 
думки і т. ін.[1, с.40-43]. 

          Такі наслідки підготовки учнів в середній школі породили потребу 
в трансформації дидактики вищої школи. Навчальний заклад повинен 
„пристосовуватись” до нових реалій, перш за все через трансформацію рівня 
вимог до якості навчальної активності студентів. Це стосується завдань 
адаптації традиційної методики підготовки висококваліфікованих кадрів і 
можливостей сучасної аудиторії студентів, а також впровадження нових 
методик, спрямованих,  як на подолання негативних результатів шкільної 
освіти, так і забезпечення відповідності суспільним вимогам щодо вищої 
школи. Отже, вищезазначений аспект суттєво видозмінює адаптаційну 
функцію вищої освіти, реалізація якої в сучасних суспільних умовах 
безпосередньо визначається  діяльністю середньої ланки освіти.  

Ще однією ситуативною функцією-завданням стала фактична 
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„всезагальність” вищої освіти. Вища освіта як гарант статусу і вертикальної 
мобільності, а інколи і відстрочки від служби в армії, в контексті 
загальносвітових тенденцій пропонує можливість стати студентами всім, хто 
не лише реально готовий до освоєння змісту професійної освіти, але і може 
знайти засоби для реалізації статусу студента. Так, наприклад, у 2009/2010 
навчальному році в Україні функціонує 350 ВНЗ III-IV рівня акредитації. У 
порівнянні з 1990/1991 роком (149 ВНЗ) кількість навчальних закладів в 
Україні збільшилася більш ніж удвічі, а відповідно і кількість студентів теж 
суттєво зросла.           

Такі зміни вплинули на трансформацію організаційної структури 
інституту освіти: поява недержавних вищих навчальних закладів, 
розширення сфери платних послуг в межах державних закладів, розвиток 
мережі філіалів і представництв. У структурі самих закладів стають 
необхідними функціональні послуги спеціалістів з маркетингу освіти, в 
менеджменті вищої управлінської ланки вишів розширюється бюрократична 
підсистема.   

Паралельно із змінами організаційної структури вищих навчальних 
закладів відбулася трансформація і соціогрупової структури. Зокрема, 
змінився соціальний склад студентів, які навчаються на безоплатній основі. 
Однією із характеристик цього явища можна вважати факт системного 
зменшення серед „бюджетників” частки студентів, підготовлених в 
загальноосвітніх закладах або студентів, які не займались при підготовці до 
вступу з репетиторами. Крім того, зменшується відсоток студентів, які 
проживають далеко від мегаполісів і не можуть з різних причин поповнити 
лави студентства.  

Процеси соціалізації, і відповідна функція вищої освіти, теж мають 
ситуативні особливості. Кожний студент неминуче привносить через свою 
поведінку як конструктивні, так і деструктивні стандарти соціокультурного 
середовища. Деякі вчені визначають це явище як ситуацію, в якій 
студентські вольності набули нового стану, сутність якого проявляється в 
демонстративних практиках вуличної мовної, економічної і побутової 
культури, у відчуженні від освітньої діяльності, у невербалізованій відмові 
приймати стиль життя, характерний для освічених груп [2, с.155]. З цього 
боку навчальний заклад також вимушений трансформувати механізм своєї 
взаємодії із студентами на рівні як мовних, так і інших аспектів культури. 

Професійна функція інституту вищої освіти відноситься до функції-
результату. Спробуємо розглянути  її особливості із позиції споживачів 
освітніх послуг. Перш за все це стосується студентів, які одночасно мають 
два статуси : власне споживачів і співучасників освітнього процесу. 
Безпосередні споживачі та їх потреби мають велике значення для 
формування ринку послуг вищої освіти, тому заклади освіти намагаються 
враховувати запити споживачів при формуванні своїх пропозицій. Але 
запити безпосередніх споживачів, як і ринок послуг вищої освіти, 
формуються під значним впливом суспільних запитів (інтересів). Інтереси 
українського суспільства, в якому відбуваються процеси трансформацій, 
мають комбінований характер запитів, це позначається і на запитах до вищої 
освіти. З одного боку – досить прагматичне відношення до отримання освіти, 
з іншого – реальна оцінка отримання освіти як основи для подальшого 
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розвитку професійної компетентності, розуміння цінності освіти як ресурсу 
інноваційного розвитку і, в той же час, падіння якості освіти. 

      Таким чином, функціонування вищої освіти в сучасних умовах має 
низку ситуативних особливостей. Чи можна їх вважати свідченням кризового 
стану освіти? На нашу думку, це скоріше відображення нових викликів 
сучасній вищій освіти, реакцією на які повинно стати вироблення сукупності  
стратегічних кроків, на основі яких інститут збереже свою ідентичність в 
межах суспільної системи. 

Першим кроком має стати специфічна інституціональна культура – 
стійкий набір ціннісних орієнтацій, правил, символічних актів. Другий – це 
корпоративність, яка включає критерії і механізми відбору індивідів, здатних  
виконувати ролі в даному інституті, а також механізми встановлення і 
відтворення внутрішньої інституціональної структури. І, нарешті, визнання 
статусності даного інституту у суспільстві. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОСАДОВИХ 
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

РЕФОРМИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Розглянуто актуальні питання належного рівня професійної 

підготовки,  перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування в контексті проведення реформи місцевого 
самоврядування в Україні, проаналізована динаміка їх чисельності за рівнем 
освіти (мають науковий ступінь і вчене звання) за період 2004-2008 роки. 

 
Рассмотрены актуальные вопросы надлежащего уровня 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации должностных лиц местного самоуправления в контексте 
проведения реформы местного самоуправления в Украине, 
проанализирована динамика их численности по уровню образования 
(имеют научную степень и ученое звание) за период 2004-2008 годы. 

 
The pressing questions of the proper level of professional preparation, 

retraining, are considered, in-plant training of public servants of local self-
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government in the context of carrying out reform of local self-government in 
Ukraine, the dynamics of their quantity is analysed on the level of education (have 
a scientific degree and scientific rank) for period 2004-2008 years. 

 
Реформа місцевого самоврядування – одна з головних складових 

великої адміністративно-правової реформи, яку необхідно проводити в 
Україні [5]. 

Реалізація зазначеної реформи потребує підвищеної уваги до проблеми 
належного рівня професійної підготовки посадових осіб місцевого 
самоврядування (далі – посадових осіб МС). Від того, як зазначають 
О. Лазор і О. Лазор,  якою мірою посадові особи обізнані із законодавчими 
основами муніципальної діяльності чи державної служби, з новітніми 
технологіями менеджменту, чи володіють вони навичками практичного 
застосування цих знань в сучасних умовах, безпосередньо залежить те, в 
яких умовах живе населення відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, який рівень громадських послуг надається органами влади [2]. 

На важливості впровадження комплексної національної стратегії 
підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування було наголошено у 
звіті експертів Ради Європи «Підготовка посадових осіб місцевого 
самоврядування та здійснення ефективного менеджменту на місцевому 
рівні», у рекомендаціях міжнародної конференції “Стратегія підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб  органів місцевого 
самоврядування в Україні” (Київ, 27–28 квітня 2006 р.) [3], концепції 
формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб МС та 
депутатів місцевих рад, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 8 квітня 2009 року № 385-р.  

Проблемам кадрового забезпечення місцевого самоврядування, 
професійної освіти працівників органів місцевого самоврядування значну  
увагу приділяють у свої працях В. Барський, В. Князєв, В. Луговий, Р. Плющ, 
Л. Смішко, І. Шпекторенко, П. Щербаков, В. Яцуба, В. Яцюк тощо. 

Ми погоджуємось з П. Щербаковим і І. Шпекторенком, що підвищення 
кваліфікації посадових осіб МС варто розглядати з перспективою політичної 
та адміністративно-територіальної реформ в Україні. Розширення прав 
органів місцевого самоврядування, децентралізація державного управління 
об‘єктивно призводитиме до того, що питома вага посадових осіб МС в 
державному управлінні збільшуватиметься, а кількість державних 
службовців зменшуватиметься. Це буде особливо відчутне, коли замість 
місцевих районних адміністрацій будуть створені виконкоми місцевих рад, а 
державні службовці автоматично стануть посадовими особами МС [4].  

В органах місцевого самоврядування вплив політичних партій, які 
формуватимуть ради, збільшуватиметься. Особливо це буде стосуватися 
посад голови ради (виконкому),  його заступників, начальників управлінь, 
відділів тощо. До місцевої влади приходитиме частка людей, які не завжди 
матимуть відповідну управлінську освіту (економічну, юридичну). Тому 
процеси оновлення виконавчого апарату рад, особливо під час створення 
нових партійних коаліцій в місцевих радах, будуть досить активними. Це 
означає, що підвищення кваліфікації посадових осіб МС не зможе 
відбуватися в умовах жорсткого планування, а набуватиме 
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децентралізованого і гнучкішого характеру [4].   
Зазначену проблему не можна вирішувати за допомогою застарілих 

управлінських підходів і методів їх впровадження.  
Необхідність швидкого підвищення професійно-освітнього рівня 

посадових осіб МС вже сьогодні вимагає негайно підняти ефективність їх 
професійної освіти, реформувати її зміст, наукове й методичне 
забезпечення, активніше вживати нові інформаційні й навчальні технології. 
Це стосується як магістратури державного управління, так і 
короткотермінових форм навчання... [4]. Як позитивний приклад у цьому 
напрямку стало те, що починаючи з 2009 року вперше в Україні у 
Національній академії державного управління при Президентові України 
розпочався набір із підготовки магістрів з державного управління за новими 
спеціальностями "Місцеве самоврядування" і "Регіональне управління“.  

На теперішній час актуальним напрямком залучення посадових осіб МС 
до наукової діяльності є аспірантура і докторантура. Динаміка чисельності 
посадових осіб МС за рівнем освіти (мають науковий ступінь і вчене звання) 
за період 2004-2008 роки за даними Головдержслужби України [1] виглядає в 
наступний спосіб (табл. 1):  

Таблиця 1 
Динаміка чисельності посадових осіб МС в Україні за рівнем освіти 

(мають науковий ступінь і вчене звання) за період 2004-2008 роки  
 

 2004 
рік 

2005 
рік 

2006 
рік 

2007 
рік 

2008 
рік 

Всього посадових осіб МС, які 
мають повну вищу освіту всього, 

осіб з них: 
мають науковий ступінь і вчене 

звання всього, осіб 
з них докторів наук і професорів, 

всього осіб 

53966 
 
 

187 
 

26 
 

56528 
 
 

181 
 

23 
 

60149 
 
 

202 
 

35 
 

63979 
 
 

218 
 

30 
 

66589 
 
 

246 
 

37 

Аналізуючи дані таблиці 1, ми бачимо, що прослідковується певна 
тенденція до збільшення кількості посадових осіб МС, які мають науковий 
ступінь і вчене звання (у 2008 році в порівнянні до 2004 року цей показник 
збільшився на 0,02 % або на 59 чол.). Це пов’язано з тим,  на наш погляд, 
що посадові особи МС бажають бути на порядок вище своїх колег, 
поєднувати наукову діяльність з практичною і застосовувати кращі наукові 
розробки у практику місцевого самоврядування. За даними 
Головдержслужби України показники значно коливаються за регіонами 
України. Так, темп зростання кількості посадових осіб МС, які мають 
науковий ступінь і вчене звання простежується в Київській (4,49 %), 
Чергінівській (3,13 %), Одеській (1,65 %), Вінницькій  (1,5 %) областях,  а 
падіння - у Львівській (2,97 %), Харківській (2,78 %) областях, в Автономній 
Республіці Крим (1,15 %), Миколаївській (0,38 %) області.   

Таким чином для отримання позитивних результатів з питань 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
органів місцевого самоврядування необхідно, перш за все, наблизити зміст і 
форми навчання до європейських стандартів, підвищувати якість надання 
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органами місцевого самоуправління управлінських послуг мешканцям 
територіальних громад, вивчати і переймати успішний досвід інших країн 
світу і регіонів України (шляхом направлення на стажування, науково-
практичні конференції, конгреси посадових осіб МС та депутатів місцевих 
рад) тощо.            

Отже, ефективне функціонування системи підготовки кадрів органів  
місцевого самоврядування сприятиме формуванню персоналу нової 
генерації, спроможного приймати державні рішення і забезпечувати успіх 
реформи місцевого самоврядування в Україні, здійснення соціально-
економічних та політичних перетворень у нашій державі.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНТАЛІТЕТУ ОСОБИСТОСТІ 
НА СТАДІЇ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВНЗІ 

 
У статті розглядається проблема формування професійного 

менталітету особистості як специфічного типу мислення який 
знаходить своє вираження у конкретних професійних уявленнях і 
виражається у стійких життєво-практичних установках. 

In the article the problem of forming of professional mentality of personality is 
examined as a specific type of thought which finds the expression in concrete 
professional presentations and expressed in proof vitally practical options. 

 
Сьогодні наслідки соціально-економічної трансформації особливо 
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стають помітними в студентському колі, де нове соціальне середовище, 
новий ритм життя, нові вимоги і обов’язки по різному сприймаються молоддю 
що навчається. Більш помітними стають соціальні протиріччя, які нажаль 
навчально-виховні заклади  не здатні мінімізувати незважаючи на усі 
зусилля по об’єднанню представників різних соціальних груп, їх заохоченню 
до сприйняття загальнолюдських норм та цінностей. Разом з тим, як 
зазначає В.Вашкевич в студентському середовищі сприйняття цінностей і 
мотивація поведінки наповнюються специфічним змістом, який проявляється 
в особливій концентрації відчуттів, думок, ідей тощо. Суттєві зміни у цей час 
відбуваються у сфері духовного життя особистості, здійснюється 
осмислення і вибір ідеалів та цінностей. Отже, проблема формування 
духовності молоді що навчається це не тільки проблема окреслення 
найвищого рівня освоєння кожним студентом світу, в якому він існує, а 
насамперед ставлення до самого себе та інших. [1;119]. Саме тому, сьогодні 
варто серйозно поставитися до проблеми дослідження професійного 
менталітету у процесі навчально-професійної підготовки особистості до 
праці. 

Професійний менталітет як специфічний тип мислення знаходить своє 
вираження у конкретних професійних уявленнях особистості, які виражають 
її стійкі життєво - практичні установки, емоційні переваги, тощо.[3]Слід  
зазначити що формування ментальних характеристик майбутніх суб’єктів 
праці дозволяє своєчасно сформувати у студентів професійно важливі 
здібності до збереження високої професійної активності, ініціативності, 
ефективності праці, професійної спрямованості. Оскільки навчання активізує 
пошукову активність особистості, то система професійно важливих знань яку 
опановують студенти, закладає підґрунтя професійного менталітету, 
поглиблюючи життєвий досвід і сприяючи становленню активної життєвої 
позиції особистості. Саме тому, А.Корецька говорить, що акумулюючи в собі 
всі життєві смисли, освіта сьогодні постає чи не єдиною активною формою 
становлення сучасної особистості, діяльної, духовної і відповідальної. [2, 39] 

Важливо щоб професійне самовизначення відбувалося в аспекті 
життєвої перспективи особистості. Професійний менталітет конкретного 
суб’єкта праці характеризується професійною специфікою його уявлень як 
про об’єктивну дійсність, так і про суб’єктивну реальність (складову 
універсума). Враховуючи що менталітет орієнтований на інтуїтивне 
відтворення минулого досвіду, необхідно зазначити, що досвід неможна 
трактувати лише як знання, вміння і навички людини, як засновану на 
практиці чуттєво-емпіричну форму пізнання дійсності.[3] Зрозуміло, що 
сучасне життя постійно ускладнює процес соціалізації особистості, і 
студентів зокрема, не тільки не зрівнює, як раніше їх шанси у 
працевлаштуванні, а постійно ускладнює їх. Враховуючи диспропорції які 
існують на ринку праці, освіта повинна стати засобом для досягнення 
гармонійного існування особистості в сучасному світі, коли кожна людина 
мала б змогу розвивати і реалізувати власні здібності, працевлаштовуватися 
відповідно до отриманого фаху. Знання як сукупність професійно необхідної 
інформації яку отримують студенти, разом з навичками і цінностями, не 
тільки регулюють життєдіяльність, а насамперед здатні забезпечити 
необхідні умови для переконливості тих чи інших дій та соціальних позицій 
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молоді у повсякденному існуванні. Отже, важливо щоб навчання у вищих 
навчальних закладах зміцнювало професійні перспективи молоді на основі 
реалістичності їх професійних очікувань і ціннісних орієнтацій з актуальною 
життєвою ситуацією. Задля цього у сфері освіти необхідно приділяти увагу 
питанням, які ігнорувалися вчора і нажаль продовжують ігноруватися 
сьогодні, а саме питанню не стільки загальній спрямованості освіти на 
сприяння саморозвитку людини, скільки збагачення її духовності у процесі 
професійного самовизначення, формування професійної ментальності. 
Свого часу Д.Локк наголошував що завдання освіти полягає не в тому, щоб 
дати молоді досконале знання однієї науки, а в тому, щоб дати такий 
розвиток і нахил їх розуму, який в найбільшій мірі зробив би їх здібними до 
будь-якої науки, коли вони самостійно нею займуться. Враховуючи що 
сьогодні фактично більшість молоді має досить невиразне, поверхове 
уявлення про те, якою повинна бути їх професійна підготовка, а саме 
відсутність чітких уявлень щодо професійно важливих знань, вмінь і навичок 
необхідних для певної професії, необхідно на стадії первинної оптацій 
налагодити належну профорієнтаційну роботу освітніх закладів. Мусимо 
визнати, що сучасна молодь більш орієнтується у змінах що відбуваються в 
суспільному житті, ніж у тому, яким професійним вимогам вони повинні 
відповідати, щоб стати активними суб’єктами праці у межах професії яку 
вони намагаються здобути, і бути згодом конкуренто спроможними в ситуації 
працевлаштування.  

Концептуальна модель ментальних настанов на стадії професійної 
підготовки студентів ВНЗ повинна формуватися завдяки концептуальній 
моделі майбутньої професійної діяльності з якою ознайомлюються майбутні 
суб’єкти професійної діяльності під час навчання. Репрезентацію 
професійного менталітету в умовах навчання у ВНЗі необхідно здійснювати 
через такі психологічні феномени як: ментальні професійні уявлення, 
професійне мислення, професійно важливі знання, професійна мова, 
професійні інтереси, професійна мотивація тощо.  

Насамперед необхідно враховувати певні ментальні настанови, які 
зумовлюють відповідні ментальні процеси професійної діяльності. Разом з 
тим, варто пам’ятати що в процесі навчання у ВНЗі на рівні професійної 
менталізації особистості певні ментальні настанови починають зумовлювати 
процес інтенсивного набуття індивідуального професійно важливого досвіду, 
а саме формування значення, смислу і мотивів спочатку навчально-
пізнавальної, а згодом предметно-перетворювальної діяльності. На цьому 
етапі важливо щоб формування нових цінностей, їх засвоєння не 
дезорієнтували особистість, оскільки деструкція когнітивної сфери свідомості 
може спричинити деструкцію аксіологічних параметрів менталітету. Саме 
тому, прищеплюючи молоді нові цінності, професійно орієнтуючи і 
інформуючи її, необхідно враховувати їх психологічну єдність на рівні 
окремого індивіда з системою ціннісних настанов яку він має. Оскільки 
інстинктивна готовність сприймати і підтримувати нове, визначатиме дієву 
репрезентацію цих цінностей в подальшому. Дуже важливо щоб з огляду на 
здобутий в стінах ВНЗів досвід, молоді люди були здатні розширювати 
можливий спектр свого працевлаштування. Таким чином, на стадії здобуття 
професійної освіти, професійної підготовки особистості, її самовизначення в 
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учбо-професійному плані першочергового значення повинно набути 
диференційоване професіографування, як запорука адекватного відбиття 
суб’єктами праці різнопланових елементів суб’єктивного і об’єктивного буття.  
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СЕСІЯ 4.2.  
КЛАСИЧНА ОСВІТА, Е- ОСВІТА, ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА. 

МОЖЛИВОСТІ  ТА ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ І 
НАУКОВИХ МЕРЕЖ. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА 

ФІЛОСОФІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ. 
 
 

БАНДУРКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 
Уманський національний університет садівництва 
викладач кафедри української та іноземних мов 

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО 
DISTANCE EDUCATION – EDUCATION OF THE FUTURE 

 
It is dedicated to the problem of formation and development of distance 

education in Ukraine. The main advantages and disadvantages of distance 
education are considered.  

 
Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного 

суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, 
вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу 
чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою “Освіта. 
Україна ХХІ сторіччя” передбачено забезпечення розвитку освіти на основі 
нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес 
новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, 
створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження 
України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.  

Розвиток освітньої системи в Україні повинен призвести до:  

• появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів 
викладання дисциплін і розповсюдження знань;  

• розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її 
одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не 
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може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами 
внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної 
зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів 
тощо;  

• реалізації системи безперервної освіти “через все життя”, 
включаючи середню, довузівську, вищу та післядипломну;  

• індивідуалізації навчання при масовості освіти.  
Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами 

розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено 
Національною програмою інформатизації. Дистанційне навчання –– це 
інструмент розв’язання сучасних завдань модернізації освіти. 

 Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли Ісаак Пітман 
запропонував навчання через поштовий зв’язок для студентів Англії. У 1856 
році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови 
заочною формою у Німеччині. Сьогодні дистанційна освіта – поширене 
явище у багатьох країнах світу, і з кожним роком її популярність зростає.  

Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, ніж у 
країнах Західної Європи і здійснювався за умов низького рівня 
інформатизації українського суспільства, незначної кількості оснащення 
комп’ютерною технікою шкіл України та відсутності спеціалізованих методик 
дистанційного навчання. Теоретичні, практичні та соціальні аспекти 
дистанційної освіти розроблені в нашій країні недостатньо. Кількість 
наукових організацій та вищих навчальних закладів України, які активно 
розробляють або використовують відповідні курси дистанційного навчання 
досить незначна.  

Не існує єдиного визначення для дистанційного навчання. Скоріше, 
існує багато підходів до розуміння цього терміна. Дистанційна освіта – це 
форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, 
що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.  

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та 
інформаційних технологій дистанційного навчання.  

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології 
опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з 
використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної 
роботи студентів із структурованим навчальним матеріалом, представленим 
у електронному вигляді.  

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології 
створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і 
супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку.  

Дистанційна освіта, базуючись на нових технологіях, використовує весь 
досвід, накопичений в галузі заочної освіти. І якщо в сучасній практиці 
заочної освіти, у навчанні за листуванням зберігаються відомі риси 
асинхронного навчання, то в практику ДО прийшли нові інформаційні й 
комунікаційні технології, у тому числі електронна пошта, відео-конференція 
та ін. Ці технології в поєднанні з теорією та практикою ДО переходять у нову 
якість, стають “середовищем знань” (knowledge-media).  

З метою розробки технологій дистанційного навчання та застосування їх 
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в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України створено 
Український центр дистанційної освіти.  

Для забезпечення системності, комплексності і узгодженості дій у 
реформуванні освітньої системи у напрямку встановлення дистанційної 
освіти необхідна державна підтримка – створення, впровадження і розвиток 
національної системи дистанційної освіти в Україні (СДО), яка стане 
частиною освітньої системи України та буде інтегруватись в Європейський 
та світовий освітній простір. При цьому СДО забезпечує функціонування 
дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з видачею державних 
документів, а також дистанційного навчання за окремими курсами чи 
блоками курсів – з видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних 
закладів системи дистанційної освіти.  

Формування СДО повинно базуватися на системному підході та 
програмно-цільовому методі, що реалізуються шляхом виконання Програми 
створення системи дистанційної освіти в Україні.  

Головною метою створення СДО є забезпечення загальнонаціонального 
доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних 
технологій та телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації 
громадянами своїх прав на освіту.  

Соціальне значення СДО полягає у можливості позитивного впливу на 
вирішення таких проблем як:  

• підвищення рівня освіченості суспільства і якості освіти;  

• реалізація потреб населення в освітніх послугах;  

• підвищення соціальної і професійної мобільності населення, його 
підприємницької і соціальної активності;  

• збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-
технічного потенціалу, що накопичені вітчизняною системою освіти;  

• формування єдиного освітнього простору в рамках усього 
світового співтовариства.  

Цей вид навчання дозволяє отримати вищу освіту всім категоріям 
населення – від домогосподарок до менеджерів вищої ланки, що бажають 
отримати другу вищу освіту. Дистанційне навчання дає можливість негайно 
застосовувати отримані знання на практиці, адже воно створене для 
отримання освіти без відриву від виробництва. 

Дистанційно нині можна отримати практично будь-які знання, починаючи 
від короткотермінових курсів і завершуючи вищою освітою, проте така 
форма навчання підходить далеко не всім і не у всіх випадках. 

Без навчання протягом усього життя у сучасному світі не обійтись, але 
час спеціалістів розписаний по хвилинах. Дистанційна освіта допомагає 
вирішити цю проблему з часом. Крім того, дистанційна освіта коштує 
дешевше, і для декого є оптимальним способом отримання освіти. 

Також суттєво важливим є і те, що дистанційна освіта вирішує проблему 
підвищення кваліфікації тих, хто проживає і працює у регіонах і для кого 
переїзд до іншого міста пов’язаний з багатьма проблемами. 

Виділяють три типи технологій, які застосовуються при дистанційній 
освіті. Перша технологія – навчання на основі паперових і аудіоносіїв 
(навчально-методичні посібники, касети, підручники). Зі студентом працює 
викладач, який перевіряє виконання завдань, які надсилаються поштою, і 
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готовий відповісти на питання студентів по телефону, або ж провести 
консультацію у спеціальних навчальних центрах. 

Друга технологія – телевізійно-супутникова. Вона дуже дорога і поки що 
мало використовується. Нарешті, іде Інтернет-навчання, або мережева 
технологія. Найчастіше у процесі дистанційного навчання використовується 
усі згадані вище технології у різних пропорціях. 

Дистанційна освіта зручна тим, що дозволяє: 

• навчатися у відповідності до свого темпу, особистісних особливостей 
та освітніх потреб; 

• не обмежувати себе у виборі навчального закладу та освітніх 
можливостей, попри своє місцеперебування;  

• використовувати під час процесу навчання сучасні технології, тобто, 
паралельно засвоювати навички, які згодом знадобляться під час роботи;  

• самостійно планувати час та розклад занять, а також перелік 
предметів, що вивчаються;  

• навчатися у найбільш приємній та сприяючій продуктивності 
обстановці, створюючи для себе сприятливу атмосферу.  

Серед недоліків дистанційної освіти можна виділити: 

• відсутність особистісного спілкування між викладачем та студентом 
(відбувається менш ефективна, безособистісна передача знань). Також не 
вистачає спілкування з колегами-студентами для обміну досвідом; 

• необхідність наявності у студента сильної особистісної мотивації, 
вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з 
боку викладача; 

• відсутність можливості негайного практичного застосування 
отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і 
роз’яснення ситуації на конкретних прикладах; 

• студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним 
обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет.  

Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися 
дистанційно. З подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна 
освіта може стати широко вживаною формою. Але нині слід уважно 
вибирати навчальну програму і оцінювати свої можливості.  

Дистанційна освіта — це шлях до збереження престижності вищої освіти 
в Україні. Якщо ми не підемо шляхом запровадження новітніх технологій, то 
вже в найближчій перспективі втратимо ринок освіти. 
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УЗГОДЖЕННЯ  ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКІВ 
 
У запропонованій статті розглядаються цілі навчання у 

взаємозв’язку зі змістом навчання за допомогою застосування 
навчальних завдань в підготовці фахівців теплоенергетичного 
профілю у вищій школі. Кожне навчальне завдання припускає 
діяльність студентів, що забезпечує  його рішення з метою 
досягнення певної мети навчання. 

In presented article are considered purposes of the education in inter 
coupling with contents of the education by means of scholastic tasks when 
preparing specialist heat-energying of the profile in high school. Each scholastic 
task provides activity a student, which provides his decision for the reason 
achievements determined purposes of the education. 

 
Зміст цілей навчання в принципі визначається суспільно-історичними 

умовами - особливостями століття, державного ладу країни, а також 
особливостями певної галузі і даного навчального закладу. Говорячи про 
особливості нашого століття, насамперед варто сказати про наслідки науково-
технічної революції, що привела до системи нових вимог до людини: сучасній 
людині потрібний набагато більший обсяг знань ніж людям, що жили 100 і 
навіть 50 років тому; отримані їю знання порівняно швидко застарівають, тому 
необхідна перманентна освіта, тобто фахівець повинен бути підготовлений до 
самостійного добування все нових і нових знань. 

Природно, що зміни цілей навчання неминуче повинні привести до змін у 
змісті навчання. Однак просте додавання ще більших обсягів інформації в 
існуючі навчальні плани й навчальні програми не може вважатися рішенням 
проблеми: потік нових знань безупинно зростає, строки навчання досить 
обмежені, навантаження на тих, хто навчається, досить велике. 

І головне, це не гарантує формування необхідних методів мислення: вони 
не втримуються ні в старих, ні в нових предметних знаннях. Звідси випливають 
дві проблеми у навчальному процесі, які пов'язані із змістом навчання:  

1. Треба побудувати систему знань таким чином, щоб, не 
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 розширюючи їхнього об'єму, у той же час дати людині весь їх запас, що був 
накопичений, тобто використати інваріантний підхід (третій тип 
 орієнтування). 

2.  Потрібно забезпечити формування методів мислення, що 
 забезпечують самостійність у застосуванні й накопиченні 
 знань й у добуванні нових, тобто орієнтованих на інваріанти. 

Отже, ми повинні мати модель цілей, яка представлена у вигляді тих 
певних навчальних завдань, заради яких організовується навчання. 
Формулювання цілей мовою завдань необхідно тому, що їхній зміст є основою 
для складання програми діяльностей, якій необхідно вчити  тих, кого навчають: 
кожне завдання припускає діяльність (метод), що забезпечує рішення цього 
навчального завдання. 

Наявність програми діяльностей, у свою чергу, дозволяє із самого 
початку включати засвоювані знання до складу таких діяльностей, які 
адекватні цілям, і знімати існуючий розрив між засвоєнням і застосуванням 
знань. Засвоєння знань завжди відбувається через їхнє застосування - 
використання в якійсь діяльності. Однак на практиці у навчанні найчастіше 
засобом засвоєння служить діяльність запам'ятовування й відтворення знань. 
Ця діяльність адекватна лише існуючій практиці іспитів.  

У тих випадках, коли планується навчання студентів рішенню якихось 
навчальних завдань, знання використовуються тепер у системі іншої діяльності. 

В інженерній педагогіці прийнято визначати три рівні цілепокладання: 
глобальний, етапний і оперативний. Іншими словами, цілі можуть бути як 
стратегічними, так тактичними й оперативними [1]. Розглянемо кожний з 
рівнів цілей. 

Стратегічні цілі проектуються з урахуванням нормативних документів, 
що лежать в основі кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця. На 
підставі даної документації виділяються професійні уміння, якими повинний 
опанувати інженер з конкретної спеціальності. Тактичні цілі являють собою 
мети конкретних дисциплін, що входять у зміст підготовки фахівця. 
Оперативні цілі містять у собі мети навчання з окремих тем і розділів 
дисципліни.  

 Прикладами досягнення різних цілей у процесі підготовки фахівців 
теплоенергетичного профілю може бути виконання таких навчальних 
завдань, як:  відповідно стратегічних цілей -  модернізувати котлоагрегат, 
реконструювати турбоустановку, спроектувати теплову електричну станцію 
та ін.; відповідно тактичних цілей -  розраховувати теплову схему теплової 
(атомної) електростанції, робити тепловий розрахунок парової турбіни  і 
котлоагрегату і т.і.; відповідно оперативних цілей – знати визначення 
теплоенергетичних понять, формули для їх розрахунку, аналізувати техніко-
економічні показники різних електростанцій і  т.п. Що стосується 
оперативних цілей, то вони можуть бути досягненні на різному рівні 
засвоєння знань за В.П. Беспалько. 

Цілі навчання при підготовці  інженерів-теплоенергетиків  формуються 
через результати їхньої діяльності, що можуть бути перевірені. Методика 
конкретизації мети полягає у визначенні мети дисципліни з наступною 
деталізацією за видами діяльності. Загальна мета методики застосування 
навчальних завдань у процесі вивчення спеціальних дисциплін 
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теплоенергетичного профілю – оволодіння майбутніми фахівцями 
професійними знаннями й уміннями в області теплоенергетики, а також 
розвиток творчого підходу до рішення різних виробничих задач і уміння 
удосконалювати придбані знання у процесі професійної діяльності. 

При такому підході ціль навчання з теми, розділу або дисципліни 
зводиться до опису дій, що мають свої характеристики. Ці характеристики у 
світлі діяльнісного підходу визначаються як рівень засвоєння дій за 
допомогою застосування різноманітних навчальних завдань.  

Якщо цілі представляються у вигляді типових навчальних завдань, то 
адекватний їм зміст навчання - у вигляді системи тих видів діяльності, які 
забезпечують успішне рішення цих завдань. Якість знань фактично 
визначається змістом відібраної діяльності: вони входять у неї у вигляді 
орієнтовної основи або інших її елементів. 

Вагомий внесок у розробку теорії практичних рекомендацій щодо 
застосування різних видів навчальних завдань в освітньому процесі зробили  
Г. Альтшуллер, І. Бендера, В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, О. Коваленко, 
В. Козаков, Н.Тализіна, А.Уман і ін.  

Немає необхідності доводити, що завдання - це форма втілення змісту 
освіти. Причому форма, дуже зручна, для того, щоб актуалізувати ту чи іншу 
діяльність студента, втягувати у процес пізнання усі внутрішні сили (розум, 
почуття, волю). У результаті цієї діяльності той, хто навчається, витягає 
зміст, який необхідно засвоїти, і робить його особистим надбанням (через 
емоційно-ціннісне відношення до засвоюваних знань). Наприклад, в якості 
творчого самостійного завдання пропонується пошук відповіді на висунуте 
питання викладача. Це завдання примусить студента самостійно виділити й 
оцінити те головне, що закладено в навчальному матеріалі, щоб дати 
відповідь на питання. Таким чином навчальне завдання - це форма, 
специфічна для сфери навчання і досягнення його цілей. 

Основною класифікацією, яку застосовують, при підготовці задачі для 
закріплення або формування діяльності і контролю, є класифікація за 
ступенем складності й активності. За нею можна визначити, що ці задачі 
відповідно першого, другого, третього і четвертого рівнів досягнення цілей 
[1].  

Найчастіше розповсюдженні у використанні у навчальному процесі такі 
види навчальних завдань, як питання, вправи, задачі, розробляються 
викладачем для досягнення в навчанні цілком визначених цілей: розвити 
навички (вправи), навчити відповідати на питання (питання), навчити 
вирішувати задачі (задачі). При цьому передбачається, що будуть засвоєні і 
дії, що адекватні цим видам завдань. Виконання педагогічних доручень, які 
задані у формі вправ, питань і задач, припускають одержання відповідних 
продуктів дій студентів. Зміст цих продуктів — виконані вправи, відповіді на 
питання і вирішені задачі. Форма продуктів діяльності може бути 
найрізноманітніша: мова (усна відповідь), текст (листовна відповідь), 
реферат, конспект, доповідь, звіт і т.і. [2].  

Варто помітити, що завдання, які представлені у виді виконання 
доручення в тій або іншій формі припускає не тільки виконання, а отже, і 
засвоєння додаткових дій. Причому ці дії, як правило, служать для 
формування загальних умінь, які необхідні для будь-якого фахівця. 
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Частіше завдання підрозділяються на основні типи за ознакою 
«характер діяльності» необхідної для їхнього виконання: завдання 
рецептивного характеру, які спрямовані на засвоєння знань; завдання 
репродуктивного характеру, спрямовані на застосування знань, за зразком; 
завдання у знайомій ситуації; завдання творчого характеру, які спрямовані 
на застосування знань у незнайомих ситуаціях.  

Нажаль, у переважній більшості випадків викладачі вищої школи 
обмежуються лише другим рівнем засвоєння навчального матеріалу 
(репродуктивним) студентами, а іноді навіть процес засвоєння зупиняється 
на першому рівні (рівні сприйняття й запам'ятовування). Що ж стосується 
третього рівня (творчого), то він, як правило, виявляється недосяжним: украй 
мало творчих завдань міститься в підручниках, та й часу для звертання до 
них на занятті звичайно не вистачає. Отже, конструювання творчих завдань і 
методики роботи з ними є ще однією областю пошукової діяльності 
викладачів вищих навчальних закладів (вчених і практиків). Без 
систематичного виконання творчих завдань неможливо розвити у студентів 
творчі здібності. Це давно вже зрозуміли викладачі вищої школи. 

Аналіз навчання можна почати, звичайно, і у зворотному порядку - від 
предметних знань, що включені у навчальні програми дисциплін, що 
вивчаються, які існують, але й у цьому випадку необхідно знайти 
обґрунтовані відповіді на ті ж самі питання: а) до складу якої діяльності 
включати ці знання; б) чи відповідає обрана діяльність тим життєвим 
завданням, заради яких вивчається певна дисципліна для конкретної галузі 
у вищій школі. 

Аналіз цілей і змісту навчання фактично привів нас до розуміння суті й 
третьої ланки навчання — процесу засвоєння. Цей процес завжди являє собою 
діяльність тих, хто навчається, із засвоювання  знань. У випадку наявності 
заздалегідь складеної програми видів діяльності студенти виконують ті їхні 
види, які були передбачені навчальною програмою для даних знань, 
засвоїти знання в системі певної діяльності можна тільки при її виконанні. 

Проведений аналіз показує, що предметні знання з'єднуються із цілями 
навчання через діяльність. Вона є центральною ланкою, з якого би кінця 
навчального процесу ми не рухалися при його аналізі. 
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З 

ДИСТАНЦІЙНИМ ДОСТУПОМ 
 
Розглянута технологія дистанційного виконання віртуальних 

лабораторних робіт, що розроблені в середовищі  LabView з 
використанням можливостей управління навчальним процесом системою 
Moodle. Розроблено відповідне програмне забезпечення. Запропонована 
технологія дозволяє зняти питання ліцензійного забезпечення 
клієнтських станцій та захист авторських прав розробників 
лабораторних робіт.  

 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С 

ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ 
 
Рассмотрена технология дистанционного выполнения  виртуальных 

лабораторных работ разработанных в среде LabView с использованием 
возможностей управления учебным процессом системой Moodle. 
Разработано соответствующее программное обеспечение. 
Предложенная технология позволяет снять вопросы лицензионного 
обеспечения клиентских станций и защиту авторских прав 
разработчиков лабораторных работ. 
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AN EXPERT SUPPORT SYSTEM FOR VIRTUAL LAB ASSIGNMENTS 
WITH REMOTE ACCESS 

 
The authors have considered the remote operation technology for virtual lab 

assignments developed in the LabView media with using some possibilities of 
educational process control by the Moodle system. Proper software has been 
worked out. The offered technology allows to waive an objection for license 
support of client stations and author’s rights protection of lab assignments 
developers as well. 

 
Широке впровадження інформаційних технологій в учбовий процес 

поряд з позитивними наслідками приводить до появи великої кількості 
специфічних проблем. Однією з них є віддалений доступ до дослідницьких 
стендів при проведенні лабораторних робіт у технічному вузі у різних 
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формах навчання, особливо при дистанційній. Поряд з методичними 
проблемами, що виникають із особливостей спілкування студента  з 
викладачем, виникає багато суто технічних питань.  

Існує кілька підходів до реалізації лабораторних робіт: на базі існуючого 
технологічного обладнання; з допомогою спеціально розроблених фізичних 
макетів; віртуальних макетів написаних на алгоритмічних мовах високого 
рівня; з використанням можливостей професійних пакетів типа MathCAD, 
MATLAB, LabVIEW та інших в залежності від спрямованості навчальної 
дисципліни. 

За технологією виконання лабораторних робіт з віддаленим доступом 
можна виділити наступні підходи: використання реального обладнання, з 
можливістю віддаленого управління ним за допомогою людини-оператора 
або спеціального обладнання; розміщення віртуальних лабораторних робіт 
на клієнтському комп’ютері; віддалений доступ до віртуальних лабораторних 
робіт, що розміщені на відповідному сервері [1,2]. 

Кожний з цих підходів має певні переваги та недоліки. 
На сьогодні найбільш поширеним підходом до розробки віртуальних 

лабораторних робіт є використання програмного комплексу  LabView 
компанії National Instruments. Ми не будемо зупинятися на характеристиці 
цього продукту враховуючи багато публікацій по його використанню у різних 
сферах, що пов’язані як з розробкою технічних задач у сфері вимірювань та 
систем автоматизації, так і з розробкою   навчальних додатків для широкого 
кола загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Багато корисних 
матеріалів можна знайти на порталах компанії розробника продукту - 
www.ni.com/labview  та її російського представника - http://labview.ru [3,4,5]. 

Наступна проблема що виникає при віддаленому (дистанційному) 
навчанні - це організація навчального процесу. Таким чином проведення 
лабораторних робіт необхідно розглядати в загальному контексті навчання. 

Одним  з найоптимальніших середовищ для організації дистанційного 
навчання в учбових закладах можна вважати систему Moodle  ( Modular 
Object - Oriented Dynamic Learning Environment  - Модульне 
об’єктноорієнтоване середовище для активного навчання). Це пояснюється 
кількома причинами: система передбачає безкоштовне використання, що є 
дуже важливим для українських вузів в умовах недостатнього фінансування; 
має відкритий програмний код,  що дозволяє розробляти необхідні додатки 
для модифікації системи під свої вимоги; можливість розгорнення системи 
на безплатних операційних системах типу Linux [6].  

За своєю функціональністю Moodle повністю відповідає вимогам до 
комп’ютеризованого середовища для дистанційного навчання із 
забезпеченням широкого кола ресурсів для полегшення спілкування між 
учасниками навчального процесу -  форуми, чати,тощо. 

В НТУУ «КПІ»  розроблена технологія та програмне забезпечення 
системи взаємодії Moodle з середовищем LabView, у якому реалізовані 
віртуальні лабораторні роботи. За рахунок використання широких 
функціональних можливостей обох середовищ та наявності відповідних 
інструментів система взаємодії забезпечує високу гнучкість формування 
навчального процесу.  

Система взаємодії Moodle з LabView побудована таким чином, що 
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Moodle  дозволяє генерувати посилання, по якому студент після внутрішньої 
авторизації, отримує доступ до панелі LabView з запущеною лабораторною 
роботою. Посилання, що згенероване,   можна розмістити у любому з 
навчальних сервісів Moodle в залежності від необхідності -  це можуть бути 
«Тести», «Лекції» та інш. Теоретична частина лабораторних робіт може 
доставлятися студенту за допомогою звичайних модулів Moodle. 

Схема доступу до ресурсів представлена на рис.1.  Для  реалізації 
системи підтримки віртуальних лабораторних робіт необхідно мати фізичний 
сервер. Вимоги до його апаратних та програмних складових визначаються 
характеристиками необхідного системного забезпечення та обсягами 
навчального завантаження. Сервер управління навчальним процесом 
використовує  систему Moodle. Для виконання лабораторних робіт на стороні 
клієнта повинно бути встановлено  браузер, сумісний з Internet  Explorer 5.5, 
а також  модуль LabView Run-Time Engine, що забезпечує роботу додатку у 
реальному часі. 

Технологія дозволяє одночасно проводити лабораторні заняття з 
необмеженою кількістю користувачів у системі (обмеження є тільки 
технічного характеру – потужність серверу та мережевих каналів). При 
цьому середовище LabView запускається тільки на основному сервері, а 
доступ до нього забезпечується  стандартним  клієнтським програмним 
забезпеченням. Запропонована технологія дозволяє зняти питання 
ліцензійного забезпечення клієнтських станцій та захист авторських прав 
розробників лабораторних робіт. Крім того розроблене програмне 
забезпечення може бути легко інтегроване у різні  платформи E-learning. 

 

 
 
Рис. 1. Схема доступу до ресурсів виконання віддалених віртуальних 

лабораторних робіт 
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ПРОСТОРІВ 
  
Представлений погляд на роль ІКТ у сучасному інформаційному 

суспільстві, електронні науково-освітні простори та організацію 
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Представлена точка зрения на роль ИКТ в современном 
информационном обществе, электронные научно-образовательные 
пространства и организацию целенаправленной поддержки научно-
образовательной деятельности на кафедре подготовки магистров 

 

A view on the role of ICT in contemporary information society, electronic 
science and education spaces and goal-oriented support of the research and 
learning activities at the Master chair 

 
Сучасний розвиток інформаційного суспільства поставив перед 

фахівцями різних галузей багато складних міждисциплінарних проблем, 
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рішення яких повинно суттєво вплинути на всі галузі життєдіяльності 
суспільства, велику роль в якому відіграє інтеграція світових зусиль для 
розвитку ІКТ, людського потенціалу та світового електронного науково-
навчального простору. На теперішньому етапі ІКТ істотно впливають на 
формування нового вмісту освіти, на зміну організаційних форм і методів 
навчання. Впровадження ІКТ в систему освіти  змінює культуру процесу 
навчання. Ці зміни комплексні – вони змінюють педагогічні, методологічні і 
технологічні підходи, які повинні адаптуватися до умов використання на базі 
електронного науково-освітнього простору (ЕНОП) [1-2].  

Якщо визначати ЕНОП на концептуально-понятійному рівні, що можна 
його розглядати як деякий штучно створений людьми простір, який 
базується на сучасних масштабованих технологічних рішеннях, орієнтований 
на гнучку багатоцільову підтримку наукової і учбової діяльності на базі 
комп'ютерних телекомунікацій і використання перспективних ІКТ для 
підтримки освіти і науки. В той же час, ЕНОП – сукупність доступних різних 
сегментів електронних ресурсів, інфраструктур і сервісів, які повинні 
підтримувати в часі інноваційний розвиток навчальної та науково-технічної 
діяльності на базі комп'ютерних телекомунікацій і сприяти прискореному 
впровадженню науково-технічних інновацій користувачам. На більш 
складному рівні визначення - ЕНОП можна розглядати як простір, що 
представляє  нелінійну композицію  інтегрованих на базі комп'ютерних 
телекомунікацій процесів і веб-сервер-інфраструктур, що поставляють 
наукові і учбові електронні ресурси і сервіси залежно від індивідуальних 
запитів користувача для підтримки наукової і освітньої діяльності на базі 
перспективних інтернет-технологій, а також  при спільному вирішенні 
науково-навчальних завдань. Таке визначення найбільш придатне для 
подальшої формалізації ЕНОП, постановки формальних абстрактних задач, 
побудови різних моделей та методів. У просторі об'єднані та спільно 
розвиваються у часі реальні фізичні сутності (вони поставляють агентів 
(людей, організації, що постачають або використовують нові науково-технічні 
рішення тощо) і існуючі та перспективні електронні простори, що орієнтовані 
на гнучку багатоцільову підтримку наукової і учбової діяльності на базі 
комп'ютерних телекомунікацій і використання перспективних ІКТ. Особливо 
потрібно зауважити, що саме  такі простори можуть суттєво вплинути на 
комплексний розвиток інноваційних процесів інтеграції освіти та науки. 

Взаємна інтеграція освіти, фундаментальної науки і виробничого 
процесу є актуальним питанням для всіх країн світу, в Україні їй відводиться 
особливе місце, оскільки саме вона дозволить здійснити глибокі структурні 
зміни в підготовці майбутніх фахівців. Саме такий підхід дозволить 
розвинути конкурентноздатну систему освіти, відтворити підготовку  
висококваліфікованих фахівців всіх рівнів, які у свою чергу надалі 
розвиватимуть конкурентноздатну науку і виробництво, що забезпечують 
новий виток розвитку  науково-технічних  досягнень. Питання про інтеграцію 
освіти та науки на базі електронних науково-навчальних просторів є одним із 
найбільш важливих, проте у той же час малодосліджених питань. Добре 
відомо, що циклічність розвитку фундаментальної науки зумовлює динаміку 
інноваційного розвитку освіти. Основною проблемою є зменшення терміну 
впровадження інновацій в реальну практику, поки не почалися процеси 
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морального старіння інновації. Крім того, потрібно створювати умови для 
того, щоб саме електронні простори дозволяли не тільки знайти потрібну 
інформацію, але й підтримати інновацію у ракурсі надання відповідних 
послуг. Саме за такої умови і відбувається розвиток ЕНОП, які можна 
класифікувати як слабо структуровані, структуровані, сильно структуровані 
та замкнені, тобто ті, які найбільш пристосовані для негайного впровадження 
інновацій. Використання нового наукового знання  та його трансфер  
автоматично, самі по собі, не приводять до інтенсифікації інноваційної 
діяльності, вона можлива лише при комплексному і безперервному 
виконанні ряду умов, самовдосконаленні і спробі досягти максимально 
можливої якості на кожному етапі самовдосконалення. Інноваційний процес 
моделюється у вигляді деякої послідовності явищ, які формують життєвий 
цикл інновації. Виробництво нового інноваційного знання відбувається коли 
три процеси зливаються в один на базі ЕНОП, коли разом з'єднуються  
наука, освіта, дослідження та інновації. 

ЕНОП є принципово новим об'єктом вивчення, так само як і їх 
цілеспрямований розвиток. Відмітимо, що підпростір ЕНОП є простором 
(наприклад, електронний простір ВНЗ є підпростором ЕНОП України). 
Розглянемо, яким чином може вирішуватися проблема цілеспрямованого 
розвитку науково-навчальної діяльності на прикладі магістратури за 
спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» на базі 
Міжнародного центру, який впродовж багатьох років наполегливо працює 
над даною проблемою. Однією з головних задач є впровадження сучасних 
форм, методів та змісту навчання у навчальний процес для всіх. 
Реалізується заходи, які зумовлені тріадою «навчання повинно бути 
безперервним, масовим та для всіх» – від дошкільної підготовки до 
перепідготовки спеціалістів високої кваліфікації на рівні  державних та 
міжнародних стандартів. Розвивається програмна та матеріально-технічна 
база навчальної діяльності.  

Створені спеціалізовані електронні  навчальні середовища, у тому числі 
- для підготовки магістрів, які інтегрують в собі системи підтримки 
електронного навчання з дистанційними курсами, електронну науково-
навчальну бібліотеку та засоби для спільної генерації та актуалізації 
навчальних знань за технологіями соціальних мереж, які використовуються 
магістрами для підготовки наукових повідомлень, рефератів, спільних 
обговорень тощо. Вони інтегровані у загальний ЕНОП Міжнародного Центру. 
За рахунок розвинення додаткових спеціалізованих сервісів, які дозволяють 
оптимізувати роботу інфраструктури та використовувати «економічні» 
рішення, в реальному режимі часу регулярно відбуваються відеоконференції 
та навчальні семінари на базі високих дистанційних технологій із залученням 
навчальних лабораторій та фахівців провідних вітчизняних та зарубіжних 
університетів.  

Найбільш значимі особливості цілеспрямованого розвитку полягають у 
досягненні наступних цілей: 

1. Постійне удосконалення змісту та структури навчальних програм 
з метою підтримки балансу між формуванням системних представлень, 
досвіду практичного застосування засвоєних підходів, моделей та методів та 
надбанням навичок наукових досліджень у вибраній предметній галузі. 
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2. Забезпечення технологічної підтримки навчального процесу, 
самостійного навчання, взаємодії між студентами та консультацій з 
викладачами, дослідницької діяльності, а також адміністративно-
організаційної роботи завдяки інтеграції доступних технологій, сервісів та 
систем.  

3. Підтримка розвитку творчих здібностей студентів, навичок 
самостійного навчання та вдосконалення професійних компетенцій шляхом 
розв’язання в процесі навчання пошукових, дослідницьких, інноваційних 
завдань, що потребують самостійних досліджень, кооперації у групі, 
консультацій, аналізу та обговорень.  

Для забезпечення ефективності та якості розвитку ЕНОП, велика увага 
на кафедрі приділяється розвитку потужної дидактичної підтримки саме 
процесу навчання, створені інноваційні технології, які не вимагають великих 
витрат на розробку контенту і супровід, наприклад, комплексна інноваційна 
технологія інтенсивної підготовки магістрів по сучасних напрямах 
інформатики і системної аналітики в рамках існуючих програм.  

Значна увага в  інноваційної діяльності кафедри приділяється 
проблемам  підготовки магістрів до навчання і наукової діяльності впродовж 
всього життя, формування навиків індивідуальної і спільної роботи в 
географічно розподіленому колективі учених на базі комп'ютерних 
комунікацій. Ключовою характеристикою навчання магістрів є поглиблення їх 
не лише в учбовий процес, але і в реальну науково-дослідну роботу у складі 
наукового колективу.  

ЕНОП Міжнародного Центру стає життєвим середовищем для всіх 
студентів, багато з них прийняли активну участь у його розбудові,  багато 
цікавих науково-технічних та програмних рішень запропоновано саме 
студентами або випусниками, які плідно працюють в Центрі. Крім того, 
студенти-магістри за час свого навчання активно беруть участь в розробці 
електронних засобів навчання. Вчися виробляючи  (learning by doing) -  одна 
з головних педагогічних стратегій кафедри. Завдяки комплексному підходу 
випускники кафедри набуваючи сукупність компетенцій, необхідних для 
успішної діяльності в науці, освіті та бізнесі, повертаються її викладачами, 
успішно захищають дисертації. 

Освіта для всіх і інформація для всіх  - магістральний напрям розвитку 
освіти в Україні. Якість отриманих результатів багато в чому залежить від 
інноваційних стратегій організації і вмісту освіти.. Вживаних в реальному 
учбовою процесі для окремо взятої спеціальності інноваційні підходи і 
методики навчання, постійне їх удосконалення є заставою формування 
фахівця, що відповідає всім вимогам сучасної України. 
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СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МИКРОСКОПИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
В статье рассматриваются краткие аспекты и составляющие 

виртуальной лаборатории компьютерной микроскопии, созданной в 
Брянском государственном техническом университете. 

 

Организация любой исследовательской деятельности связана с 
получением и анализом результатов проводимых исследований. Это 
сложный и трудоёмкий процесс, требующий использования больших 
человеческих затрат и уникального дорогостоящего оборудования. 
Проблема использования такого уникального оборудования может сделать 
проведение исследования трудно выполнимым или даже не выполнимым 
вовсе. Одним из путей решения этой проблемы может стать создание 
виртуальных лабораторий.  

Новые информационные технологии представляют практически 
неограниченные возможности в организации коллективной научно-
образовательной  деятельности: построение специализированных, в том 
числе распределенных баз данных, автоматизированное управление 
научным экспериментом с удаленным доступом, создание виртуальных 
лабораторий. 

Виртуальная лаборатория представляет собой набор аппаратных и 
программных средств, подключенных к компьютеру для обеспечения 
взаимодействия оператора с системой, как с обычным измерительным 
прибором. Специальный графический интерфейс выполняет роль органов 
управления и реализуется на основе имитационной модели основных узлов 
реального прибора в виде графических объектов на экране монитора. Такие 
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лаборатории характеризуются распределенной информационной средой, 
обеспечивающей возможность удаленного доступа к источникам 
информации в виде распределенных промышленных установок, 
лабораторных комплексов, научно-исследовательских центров и др.  

В Брянском государственном техническом университете создана 
уникальная лаборатория сканирующей микроскопии с доступом к 
экспериментальной установке через Internet (рис.1). Комплекс ориентирован 
на решение широкого спектра задач сбора, обработки, передачи и 
представления информации в условиях удаленного доступа к ее 
источникам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Лабораторный комплекс сканирующей микроскопии 
1 - инвертированный металлографический микроскоп LEICA DMIRM;  
2 - сервер;  
3 - цифровая камера; 4 - Web камера 
 
Основные задачи, решаемые виртуальной лабораторией: 
• Организация удаленного управления лабораторным комплексом. 
• Предоставление удалённого доступа к средствам и методам 

компьютерной микроскопии (измерение морфологических параметров, 
применение фильтров) посредством сети Интернет. 

• Построение объёмных моделей исследуемой поверхности по её 
цифровым изображениям. 

• Программное увеличение глубины резкости объектива оптического 
микроскопа (увеличение глубины резкости). 

• Ведение единой базы исследований компьютерной микроскопии. 
• Возможность проведение комплексных исследований. 
 
Организационная структура виртуальной лаборатории показана на 

рис.2. 

1 

2 

3 4 
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Рис. 2 Схема виртуальной лаборатории 
Лабораторный комплекс состоит из следующих узлов: 

• Микроскоп - инвертированный металлографический микроскоп LEICA 
DMIRM (рис. 1) с галогеновым осветителем падающего света 100Вт, 
револьверной головкой на 5 объективов M32, отдельным видеовыходом 
100/100%, который обеспечивает возможность применения любых методов 
оптической микроскопии; 

• Привод(ы) – состоит из контроллера PLC330, представляющего из 
себя электронную плату, специальных драйверов а также непосредственно 
самих шаговых двигателей, осуществляющих механическое перемещение 
необходимых узлов микроскопа; 

• LPT порт – представляет собой параллельный порт, используемый 
для передачи управляющих сигналов от ЭВМ к контроллеру приводов и 
получении информации от датчиков микроскопа. 

• USB порт – последовательный порт, используемый для передачи 
информации непосредственно от микроскопа  

• ЭВМ – компьютер, к которому подключается микроскоп и элементы 
управления им. 

В состав WEB сервера входят следующие компоненты: HTTP 
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сервер; сервер виртуальной лаборатории; база данных. 
HTTP сервер состоит из двух компонентов: Html страница, созданная 

по Flash технологии; Common Gateway Interface (CGI) модули. 
HTML страница позволяет визуально отобразить результаты работы с 

лабораторным комплексом в виде видеопотока, а также дает возможность 
удаленному пользователю осуществлять управление основными узлами 
лабораторного комплекса. Построенные по FLASH технологии страницы 
позволяют работать с полученным изображением, а также применять к ним 
различные методы исследования и улучшения изображений. 

CGI модуль представляет собой набор CGI скриптов, предназначенных 
для обмена данных с HTTP сервером. В рамках системы используются два 
модуля:  

• CGI модуль приемник, предназначенный для приема и 
обработки информации поступающей с микроскопа. Такой как текущая 
позиция основных узлов, оптическое увеличение и непосредственно 
изображение; 

• CGI модуль источник, генерирующий, на основе введенных 
удаленным пользователем данных, управляющие сигналы для основных 
узлов лабораторного комплекса посредством контроллеров через LPT порт. 

Сервер виртуальной лаборатории позволяет осуществлять 
следующие функции: 

• взаимодействие с базой данных (БД); 

• выполнение задач, требующих больших затрат времени 
(трехмерная реконструкция, увеличение глубины резкости, формирование 
больших полей наблюдения). 

База данных хранит следующую информацию: 

• список пользователей; 

• индивидуальные настройки пользователя (параметры 
калибровки микроскопа, оптическое увеличение); 

• результаты работы пользователей (наименования образцов, 2d 
изображения, 3d модели). 

В процессе удаленного доступа к комплексу пользователь имеет 
возможность работать с микроскопом аналогично исследователю, 
работающему непосредственно на самом оборудовании. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Наборы для построения станков с ЧПУ. - 
http://www.purelogic.ru/2858.html 
2. Leica DM IRM users guide. - http://www.leica-
microsystems.com/products/light-microscopes/life-science-
research/fluorescence-microscopes/details/product/leica-dm-irb  
3. Павлов, А.Р. CGI программирование: учебный курс / Павлов, А.Р. – 
СПб.: Питер, 2001. – 416 с. 
 

 



 

232 

УДК 378 
 

БАХТІНА ГАЛИНА ПЕТРІВНА 
кандидат фізико-математичних наук, доцент,  
Національний  технічний університет України  

 «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»),  
м. Київ,  

директор науково-методичного центру  
«Системного аналізу і статистики» НТУУ «КПІ» 

bakhtina_galina@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 
ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 

Системна криза цивілізації диктує вибір курсу інноваційного розвитку, 
забезпечення повного циклу циркуляції знання в формі науки, освіти, 
технологій та інновацій. При цьому архіважливою стає проблема розробки 
стратегій управління процесами розвитку, зокрема, математичної 
освіти, яка, маючі системоутворюючий характер,  підлягає найбільшій 
дискримінації в умовах надмірної комерціалізації наукової та освітянської 
галузей. В доповіді наводиться досвід розв’язання означеної проблеми в 
системі підготовки фахівців на базі технічного університету 
дослідницького типу.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

Системный кризис цивилизации диктует выбор курса инновационного 
развития, обеспечение полного цикла циркуляции знания в форме науки, 
образования, технологий и инноваций. При этом архиважной становиться 
проблема развития, в частности, математического образования, 
которое имея системообразующий характер, подвергается наибольшей 
дискриминации в условиях чрезмерной коммерциализации областей науки 
и образования. В докладе приводится опыт решения означенной 
проблемы в системе подготовки специалистов на базе технического 
университета исследовательского типа. 

PROBLEMS OF MATHEMATICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF INNOVATIVE STRATEGIES 

Systemic crisis of Civilization mandates the choice of innovative 
development, and calls for facilitation of the full cycle of knowledge circulation in 
the form of science, education, technology and innovations. Under these 
conditions the problem of development becomes extremely important, in 
particular, of Mathematical Education, which has a system defining character, and 
is subject to utmost discrimination under conditions of extreme commercialization 
of science and education. The report highlights experience in solution of the 
aforementioned problem in the system of specialist preparation on the base of 
technical university of research type. 

 Ключовим фактором прогресу цивілізації, яка визначається сьогодні 
системною кризою, є забезпечення повного циклу циркуляції знання в формі 
науки (перш за усе, фундаментальної), освіти, технологій та інновацій. 
Необхідною умовою цього є надання освіті креативного характеру, що 
сформує основу для повноцінного розвитку особистості в суспільстві знань 
та інформації. Це передбачає принципові зміни в  
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- підходах до управління освітою та освітнім процесом безпосередньо 
на усіх рівнях вищого навчального закладу; 

- цілях та змісті освіти з обов’язковим врахуванням специфіки 
сприйняття інформації в умовах постнекласичного етапу розвитку науки та 
нових технологічних укладів; 

- формах, методах та технологіях викладання дисциплін згідно вимог 
сучасності; 

- підготовці професорсько-викладацького складу нової формації, 
адекватного потребам сьогодення та майбутнього, мотивованого до 
інновацій в науці та педагогіці. 

Ключову категорію «інновація» слід розглядати, по-перше, як синонім 
понять нового, новшества, новизни, новації або оновлення, зміни; по-друге, 
як процес створення, визначення або втілення нових елементів, моделей 
тощо в певній соціальній системі; по-третє, як процес ревізії та перегляду 
застарілих норм та положень, змін в способі діяльності, житті, стилі 
мислення, переходу в якісно інший стан світосприйняття. 

Вища школа, яка є одним із  стратегічних ресурсів держави, повинна в 
своїй інноваційній діяльності виконувати комплексну задачу, а саме 

- інтегрувати фундаментальні та прикладні дослідження з розробкою 
змісту прогресивних освітніх програм, які випереджають існуючі потреби; 

- здійснювати пошук нових освітніх технологій; 
- по-новому управляти навчальним процесом та своєю діяльністю. 
Основним принципом інноваційної політики вищої школи повинен бути 

принцип єдності наукового й освітнього процесів (трикутник «наука-освіта-
інновації») та управлінської діяльності, які спрямовані на економічний, 
екологічний, соціальний та духовний розвиток в контексті концепції сталого 
розвитку як суспільства взагалі, так й конкретного вищого навчального 
закладу зокрема. 

Зауважимо, що в реаліях сучасного вузу інноваційна політика, як 
правило, має декларативний, несистемний, роз’єднувальний характер та 
реалізується найчастіше за рахунок ініціатив інноваторів (які, майже завжди 
є безоплатними) та зустрічає великий опір з боку оточуючих. Для людей, які 
є здатними до проведення наукових досліджень (в тому числі, в галузі 
педагогіки та науки управління) та бажають займатися інноваційною 
діяльністю, в більшості вузів не створені необхідні умови, відсутня відповідна 
атмосфера творчості та співробітництва. В роботі [1] підкреслюється, що «… 
главные инновации в вузе связаны прежде всего с изменением 
индивидуального сознания людей и общественного сознания» [1, с. 40]. 
Проблемам мотивації професорсько-викладацького складу вузів до 
інновацій в науковій та педагогічній діяльності в реаліях сьогодення 
присвячена й робота [2] автора даної статті. 

Тому, на наш погляд, на перший план при формуванні та реалізації 
інноваційної політики вузу в наш час виходить підтримка та розвиток 
нематеріальних активів, а саме, ведучих вчених; наукових колективів; 
наукових та науково-педагогічних шкіл; інноваторів викладачів, які  здатні 
забезпечити випереджаючий рівень освіти та наукових досліджень (перш за 
усе, фундаментальних) та розвиток наукової, технічної й педагогічної 
творчості молоді (згідно принципу випереджаючого відображення діяльності, 
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сформульованого П.К. Анохіним). Необхідним є системне, комплексне й 
синтетичне здійснення інновацій, при якому усі їх види тісно пов’язані між 
собою та взаємно просувають одна одну, за рахунок чого створюється 
певний синергетичний ефект. 

При цьому, треба розрізняти інноваційну політику вищого навчального 
закладу (яка охоплює усі види діяльності вузу, відповідає за його розвиток 
так підвищення конкурентоспроможності) від його науково-технічної політики 
(яка охоплює тільки наукову діяльність) [1]. Сприйняття їх як синонімів 
призводить до суттєвих помилок в створенні структур управління та є однією 
з причин низьких темпів реалізації переходу вузів на інноваційний шлях 
розвитку. 

Вузьким місцем на сучасному етапі розвитку інноваційних стратегій, 
особливо в системі технічної освіти, є недооцінка ролі та значущості 
науково-методичної роботи, створення наукових шкіл з інноваційної 
педагогіки. Традиційно слово «педагогіка» пов’язується в свідомості 
суспільства із шкільною педагогікою; в індивідуальних планах викладачів, 
нормативних актах по вищій школі словосполучення науково-методична 
робота перетворилося в просто методичну роботу; наукова тематика з 
проблем  вищої школи найчастіше ігнорується та не вважається чимось 
достойним серйозної уваги. 

В умовах віднесення галузі освіти до сфери освітніх послуг, «… 
коммерческие инновации в вузах, сталкиваясь с некоммерческой сущностью 
образования и частично науки (фундаментальные исследования) могут 
способствовать выхолащиванию из вузовской среды определенного типа 
преподавателей» [1, с. 37], витискаючи з цього процесу неринкові відносини 
між людьми. Означеним проблемам присвячена робота автора [3]. 

Особливої уваги як з боку держави, так й з боку керівництва вузів, 
потребує математична освіта та відповідно, математична підготовка в 
системі середньої та вищої професійної освіти, яка є системоутворюючими 
фактором як у формуванні особистості майбутнього, так й в підготовці 
фахівця, адаптованого к реаліям ХХІ століття, та яка зазнала найбільшої 
дискримінації в умовах постнекласичного етапу розвитку техногенної 
цивілізації. Достатньо сказати, що в стандартах підготовки фахівців, навіть в 
системі технічної освіти, жоден з циклів дисциплін не містить навіть назву 
«математична підготовка», що надає можливість на місцях позбавитися від 
математики раз і назавжди. Проблемам математичної підготовки в сучасних 
умовах призначений ряд публікацій автора, наприклад, [3-6]. 

З іншого боку, сучасність та перехід до постнекласичного етапу розвитку 
науки диктує необхідність впорядкування тем наукових досліджень фахівців 
кафедр фундаментальної підготовки (в першу чергу, математики) в галузі 
проблем сучасної освіти, інноваційної педагогіки, створення інноваційних 
технологій викладання дисциплін математико-інформаційного профілю. Усе 
означене потребує обов’язкового перегляду змісту відповідних дисциплін у 
зв’язку із  концепцією типів наукової раціональності, зміною 
загальнонаукових парадигм, нормативних структур дослідження та 
філософських основ математичного знання. Конче необхідною є розробка 
навчальних курсів (обов’язкових, факультативних, елективних, за вибором 
студента) сучасної математики з використанням інформаційних технологій, 
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адаптованих до профілю спеціальності фахівця (починаючи з першого курсу 
навчання для бакалавріату й завершуючи між-, полі- та 
трансдисциплінарними курсами для магістратури та системи неперервної 
післявузівської освіти); розробка та реалізація в режимі реального часу 
технологій «трикутника знань» та індивідуальних траєкторій навчання 
студентів в контексті сучасних парадигм. 

Робота по розв’язанню означених проблем ведеться автором  статті на 
протязі багатьох років на базі факультетів НТУУ «КПІ» та з 2006 року згідно 
повноважень директора загальноуніверситетського науково-методичного 
центру «Системного аналізу і статистики». 
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МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА СИСТЕМ 
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІВНІ ІННОВАЦІЙНОГО 

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 
В доповіді наводиться досвід автора щодо аналізу та інтеграції даних 

звітної статистики, соціологічних досліджень та моніторингу мотивацій, 
які є частиною систем підтримки прийняття стратегічних та 
оперативних рішень. 

 
МОНИТОРИНГ КАК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА 
СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ  
ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

В докладе приводится опыт автора анализа и интеграции данных 
отчетной статистики, социологических исследований и мониторинга 
мотиваций, которые являются частью систем поддержки принятия 
стратегических и оперативных решений. 

 
MONITORING AS AN INFORMATION-ANALYTICAL BASE OF DECISION 

SUPPORT SYSTEMS WITHIN THE INNOVATIVE UNIVERSITY 
MANAGEMENT 

In this report the author shares experience in analysis and integration of 
census data, sociological research and motivational monitoring, as a part of 
strategic and operational decision support system. 

 
 Одним з основних завдань Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут», згідно визначеної місії, цілей 
діяльності та статусу національного державного навчального закладу 
дослідницького типу, є забезпечення втілення інноваційної діяльності на 
умовах комплексної взаємодії освіти, науки та інновацій. 

 Виконання цього завдання неможливо без відлагодження системи 
управління, відповідної задекларованої задачі. Управлінська інноваційна 
діяльність, спрямована на вдосконалення системи управління, організаційної 
структури, організаційної поведінки та організаційної культури має на меті 
перехід та функціонування вузу на якісно новий рівень. На шляху 
підвищення якості освіти, що є однією з головних задач вузу на тривалу 
перспективу, повинна сформуватися така поведінка усього персоналу, яка 
націлена на інноваційний тип розвитку університету в контексті концепції 
сталого розвитку на інституціональному рівні. Розв’язання багатогранної 
проблеми якості вищої освіти повинно ґрунтуватися на нових ідеях, наукових 
інноваціях, сучасних формах організації навчального процесу, 
інформатизації та інноваційних педагогічних технологіях, системному 
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підходу до оцінки якості навчання тощо. 
 В.Є. Лепський в роботі [1], присвяченій суб’єктно-орієнтованому 

підходу до інноваційного розвитку, підкреслює, що в основі традиційних 
підходів до підтримки прийняття рішень лежить, як правило, одна 
принципова умова, а саме, «подготовляемое решение должно иметь 
ретроспективные аналоги, прецеденты» [1, с. 67]. Тобто в наш час «… в 
государственном управлении продолжает доминировать культура 
автоматизации и информатизации, базирующаяся в первую очередь на 
культурах естественнонаучного и техноцентрического подходов, с 
сохранением ведущей ориентации на обеспечение административно-
командных методов управления» [1, с. 67], відповідно до парадигми 
«суб’єкт-об’єкт» в контексті класичної теорії управління. 

Згідно парадигм «суб’єкт-суб’єкт» та «суб’єкт – полісуб’єктне 
середовище» в контексті некласичної та постнекласичної теорій управління 
відповідно, життя потребує розробки суб’єктно-орієнтованих технологій 
забезпечення інноваційних процесів; орієнтації на побудову систем 
підтримки управлінської діяльності та  конкретних її суб’єктів; розв’язання 
проблеми безсуб’єктності розвитку системи управління. Саме на цій основі 
можливо здійснення нового покоління відповідних інфраструктурних 
перетворень. Тому, як констатує В.Є. Лепський, та  з яким повністю згоден 
автор статті, слід  від підтримки управлінських (нормативних) рішень 
переходити до побудови систем підтримки управлінської діяльності та 
конкретних її суб’єктів, зберігаючи при цьому перший тип систем, але,  без 
його домінування. 

Усе вищеозначене потребує визначення інноваційних стратегій 
управління, створення систем забезпечення та  підтримки прийняття 
динамічних, своєчасних та об’єктивно обумовлених рішень на вищих рівнях 
управління університетом.  Інформаційною базу для такої управлінської 
діяльності  надає соціальний моніторинг, як напрям науково-практичних 
досліджень, який передбачає синтез статистичного, соціологічного та 
психологічного знання; інтеграцію та сумісний аналіз даних моніторингу, 
одержаних з різних інформаційних систем (об’єктивних показників 
статистичної інформаційної системи та суб’єктивних показників 
інформаційної системи емпіричних соціологічних досліджень та показників 
моніторингу мотивацій).  Без цього будь-який процес прийняття 
управлінських рішень та управлінської діяльності стає непрозорим, рішення 
суб’єктивними, управління неефективним [2]. 

Досвід роботи автора статті в науково-методичному центрі «Системного 
аналізу і статистики» НТУУ «КПІ»  доводить, що вже на початковій стадії  
проектування системи інформаційних ресурсів та створення відповідних баз 
даних необхідним є науковий підхід щодо розробки принципів, методів та 
механізмів одержання первісних даних; узагальнення цих даних; вибору 
системи індикаторів та інтегральних соціологічно-психологічно-статистичних 
показників, які відображують найбільш суттєві характеристики об’єктів 
досліджень; врахування стану та впливу зовнішнього середовища, а також 
внутрішніх ресурсів; виявлення слабких та сильних місць та їх специфіки; 
визначення місії вищого навчального закладу. 

 Наукові розробки центру та автора статті [1-6] щодо визначення 
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категоріально-понятійного апарату соціального  моніторингу; генезису та 
задач моніторингу в умовах нових парадигм управління освітою; розробки 
методології рейтингування як одного з підходів до аналізу даних 
моніторингу; виявлення типових недоліків та помилок, які виникають при 
моніторингових та рейтингових дослідженнях тощо, та досвід конкретних 
моніторингових досліджень надали можливість центру розробити та 
запропонувати ряд інноваційних проектів (частина з яких успішно 
впроваджена в НТУУ «КПІ»). Один з таких проектів носить назву 
«Модернізація системи фізико-математичної підготовки в НТУУ «КПІ» згідно 
концепції сталого розвитку університету» та передбачає проведення 
моніторингових досліджень  в контексті розробок центру [2-6]. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Розглядається теоретико-методологічний підхід до формування 

ефективної економічної системи. Звертається увага на вивчення та 
вирішення сучасних економічних проблем. Аналізується поняття 
екологічної економіки. 

Ключові слова: економіка, екологічна економіка, екологізація 
економіки, сталий розвиток. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ ХХІ ВЕКА 

Рассматривается теоретически-методологический подход к 
формированию эффективной экономической системы. Обращается 
внимание на изучение и решение современных экономических проблем. 
Анализируется понятие экологической экономики. 

Ключевые слова: экономика, экологическая экономика, экологизация 
экономики, устойчивое развитие. 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE 

DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE 21ST CENTURY 
The theoretical and methodological approach to the formation of effective 

economic system discussed. The attention is given to studies and solutions of the 
current economic challenges. The concept of ecological economics has been 
analyzed. 

Keywords: economy, ecological economics, greening of economy, 
sustainable development. 

 
Початок ХХI століття характеризується цілим спектром криз 

(економічних, екологічних, природно-ресурсних та ін.). 
Із розвитком людської цивілізації, зростанням чисельності населення на 

Землі (6,8 млрд у 2009 р.), обсягів виробництва та його відходів, проблеми 
взаємин суспільства і природи дедалі загострюються. Наукові дослідження 
переконують: негативні тенденції до нераціонального використання 
природних ресурсів та забруднення довкілля щораз більше посилюються. 
Відомо, що сучасне господарство є результатом взаємодії природи й 
суспільства. Отже суспільство, господарство і природа взаємопов’язані. Цей 
зв’язок має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів – 
взаємозалежні. На жаль, впродовж тисячоліття людина посилено 
втручається у природу і руйнує її. Особливо ускладнились відносини людини 
і природи з другої половини XX ст., коли у процесі науково-технічного 
розвитку антропогенний вплив на довкілля різко зріс. Нераціональне 
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використання природних ресурсів та забруднення довкілля призвели до 
погіршення не тільки навколишнього середовища, але й стану здоров’я 
населення та негативного впливу на розвиток економіки. З огляду на це 
виникає потреба розроблення теоретико-методологічного підходу до 
формування ефективної економічної системи (на різних геопросторових 
рівнях) та механізму її практичної реалізації. 

Переконані, що вивчення та вирішення сучасних економічних проблем 
можливе тільки за умови взаємозв’язку широкої й активної міжнародної 
еколого-економічної співпраці усіх держав. Процеси глобалізації призвели до 
формування по суті глобального еколого-економічного комплексу планети. 
Тому сьогодні необхідно розглядати економічну та екологічну системи як 
єдину еколого-економічну систему. 

Ідеї комплексного вивчення процесів еколого-економічного розвитку 
зародились у другій половині 60-х років ХХ ст. і пов’язані з іменем 
американського географа-економіста У.Айзарда, який запропонував 
використовувати принципи інтеграції екологічного та економічного аналізу у 
регіональних передпланових дослідженнях. Пізніше в рамках регіональної 
економіки У.Айзард зробив спробу розширити можливості використання 
еколого-економічного аналізу в моделях управління регіональними 
системами. З початку 70-х рр. ХХ ст. проблеми комплексних екологічних та 
економічних досліджень почали активно вивчати і в інших державах світу, в 
тому числі і в Україні. 

Що слід розуміти під екологічною економікою? Академік НАН України 
Ю.Ю. Туниця вважає, що екологічна економіка – це нова економіка, яка 
зародилася наприкінці XX ст. під впливом науково-технічного прогресу. 
Вона є, з одного боку, продуктом розвитку економічної думки в 
історичній ретроспективі і опирається на досягнення новітньої 
економічної теорії, з другого боку, екологічна економіка є результатом 
спостережень та аналізу розвитку сучасного світу, його природи і 
суспільства, наслідком аналізу цілком нових екологічних проблем, яких не 
існувало на початку XX ст. 

Екологічна економіка базується на принципах і методах економічної 
теорії, прикладної економіки, екології, економічної та соціальної 
географії, а також інших природничих наук. Екологічна економіка є не 
просто новою теоретичною і прикладною навчальною дисципліною, яка 
виникла наприкінці XX ст., а свого роду новою ідеологією, покликаною 
принципово змінити спосіб мислення та дій людини у стосунках з 
природою. 

Отже, екологічна економіка – це економіка виживання, поліпшення 
добробуту людей і сталого розвитку суспільства. Іншими словами, – 
економіка майбутнього. 

Предметом екологічної економіки є вивчення шляхів вибору 
раціональних способів виробництва матеріальних благ в умовах обмежених 
природних ресурсів, необмежених людських потреб та нестабільних 
(динамічних) умов природного життєвого довкілля.  

В наш час еколого-економічна проблематика визначає не лише 
ефективність функціонування господарської діяльності, спрямованої на 
раціональне використання природних ресурсів, охорону довкілля та 
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екологічну безпеку людства, але й принципові умови для нормального життя 
людини.  

Забезпечення сталості й дотримання вимог економічної та екологічної 
безпеки в будь-якій державі чи регіоні неможливе без екологізації економіки, 
тобто без її спрямування на подолання інтегрального екодеструктивного 
впливу процесів виробництва та споживання товарів і послуг. 

Тому віднедавна чинник екологізації економіки дедалі актуалізується у 
міжнародних відносинах.  

Проблеми екологізації економіки вперше були висвітлені на Конференції 
ООН з охорони природи, яка відбулася 1972 р. у Стокгольмі (Швеція).  

Вдосконаленню екологізації економіки сприяла Міжнародна конференція 
з екологічних питань в Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 1992 р.). Завдяки цій 
конференції окреслено нові шляхи міжнародної співпраці щодо захисту 
цілісної глобальної системи довкілля й розвитку.  

Оскільки екологічна економіка ставить своїм завданням екологізацію усієї 
економічної системи, то необхідно вжити відповідних заходів, які б сукупно 
створили міжнародну екологізацію економіки. Враховуючи геопросторові 
особливості, а також нинішню специфіку міжнародних відносин, схема 
екологізації економіки повинна складатись з чотирьох рівнів (національний, 
транскордонний, міждержавний і глобальний) і включати такі основні 
напрями: екологічне виховання і культуру, екологізацію освіти; екологізацію 
політико-правової системи; екологізацію виробництва та екологізацію 
фінансової системи (див. рис.). 

Міжнародне еколого-економічне співробітництво України визначається 
основними напрямами державної еколого-економічної політики, а також 
міжнародними конвенціями, договорами та угодами.  

На сьогодні чинним документом, що визначає рівень екологізації 
економіки, еколого-економічну стратегію в Україні, є Постанова Верховної 
Ради України «Про основні напрямки державної політики в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки» (від 5 березня 1998 р.).  

 
Основні чинники, що впливають на екологізацію економіки 
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Екологізація економіки 

 
Геопросторові рівні екологізації економіки 

національний транскордонний міждержавний глобальний 
Рис. Структурно-логічна схема екологізації економіки 

 
Зазначимо, що Кабінет Міністрів України ухвалив (17 жовтня 2007 р.) 

Концепцію стратегії національної еколого-економічної політики України на 
період до 2020 року. Ця Концепція спрямована на екологізацію економіки, 
раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення 
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економічної та екологічної безпеки тощо. 
Із вищенаведеного можна зробити деякі висновки: 
– взаємозв’язок та взаємозалежність проблем, що історично склалися в 

процесі розвитку людства, на початку третього тисячоліття формують новий 
феномен – систему глобальних проблем; 

– загострення суперечностей між суспільством і природою в умовах 
сучасного економічного розвитку набувають загрозливих форм; 

– однією з важливих потреб в наш час є розроблення теоретико-
методологічного підходу до формування ефективної економічної системи та 
механізму її практичної реалізації; 

– екологічна економіка – це нова економіка, економіка майбутнього. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN RUSSIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
 
Автор исследования раскрывает повышение роли системы 

дистанционного обучения в процессе обучения в вузах современной 
России. В статье обобщается опыт внедрения СДО в учебный процесс в 
Сибирской академии государственной службы (СибАГС) города 
Новосибирска, анализируются положительные стороны и недостатки 
данной формы обучения. В конце статьи приведены выводы по 
рассматриваемой проблеме. 

The author of the research shows a rise of the role of the distance learning in 
higher educational institutions of contemporary Russia. An experience of 
introduction of the distance learning system to the educational process of 
Siberian Academy of Public Administration (SAPA) of Novosibirsk is revealed, 
positive and negative sides of the educational form under consideration are 
analyzed. Conclusions on the discussed problem are given in the end of the 
article. 

 
В современных социокультурных условиях,  когда интенсивно 

происходит интеграция России в мировое сообщество и внедрение новых 
форм и методов в систему отечественного образования,  дистанционное 
обучение выступает как одна из форм инновационных технологий обучения. 
Для России, особенностью которой является наличие огромных территорий 
с неравномерной плотностью заселения, проблема внедрения СДО стоит 
особенно остро.  
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Основной задачей дистанционного обучения является создание 
условий для формирования самостоятельной когнитивной деятельности 
учащихся в «развитой учебной среде, базирующейся на компьютерных и 
телекоммуникационных технологиях» [1]. Данная форма обучения 
предполагает активное использование компьютерных и Интернет-
технологий обучения, являясь связующим звеном между студентом и 
преподавателем, которых могут разделять тысячи километров. Система 
дистанционного обучения (СДО) незаменима в рыночной экономике при 
высокой степени перепрофилирования и вынужденной миграции населения, 
но она не заменяет, а дополняет очную и заочную формы обучения. 

Общение учителя и учащихся в компьютерных сетях может быть 
осуществлено с использованием различных видов услуг, предоставляемых 
сетью, в зависимости от характера решаемой педагогической или 
методической задачи. Эти виды услуг в настоящее время хорошо известны 
и предоставляются почти всеми телекоммуникационными сетями. Такими 
видами услуг являются: электронная почта, телеконференция, электронная 
доска объявлений. Современные гипертекстовые сетевые системы, как 
например WWW, предоставляют пользователю возможность оперативного 
доступа к режиму электронной почты. Это означает, что, работая с курсом, 
студент может обратиться за консультацией к учителю-куратору. При 
правильном, с учетом всех требований, разработанном курсе, 
дистанционное обучение оказывается не только возможным, но и 
эффективным. 

Что касается Сибирской академии государственной службы в городе 
Новосибирске, то необходимо отметить, что обучение по системе ДО 
проходят студенты из республик Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии; 
Красноярского края; Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Как 
указано на сайте СиБАГС (sapanet.ru), дистанционное обучение — это 
технологии обучения на расстоянии, базирующиеся на самостоятельном 
изучении учебного материала с использованием традиционных, а также 
новых информационных технологий и технических средств с периодически 
проводимыми преподавателями СибАГС консультациями. 

В сущности, последние три года в нашей академии особенно активно 
внедряются и применяются компьютерные и Интернет-технологии обучения, 
в том числе и иностранным языкам (английский и немецкий). Так, например, 
изучение иностранного языка длится, как правило, со второго по четвёртый 
семестр и включает в себя следующие виды учебной работы: электронная 
лекция, электронный семинар, письменное контрольное задание (ПКЗ) и 
электронное тестирование. Результаты всех видов работ заносятся в 
электронную ведомость и являются основанием для зачёта или экзамена. 

Введение СДО в учебный процесс СибАГС вызывает многочисленные 
споры как среди преподавателей, так и среди студентов. Следет признать, 
что нельзя однозначно ответить на вопрос о том, хуже СДО или лучше 
традиционных форм обучения. 

На основе нашего практического опыта, можно выделить как 
преимущества ДО перед традиционным обучением, так и его 
недостатки. 

Так, преимуществами СДО являются следующие: 
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- ДО позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания с 
помощью персонального компьютера (ПК) и выхода в сеть Интернет в 
любом месте, где есть ПК с подключением к сети Интернет;  

- нет возрастных, территориальных, образовательных, 
профессиональных ограничений; 

- позволяет всем участникам учебного процесса (студентам, 
преподавателям и администраторам учебного заведения) выбирать удобное 
время занятий, совмещая с основной работой; 

- в автоматизированной системе ДО контроль приобретаемых знаний 
может быть детальным, постоянным и независимым от «пристрастий» 
преподавателя;  

- как правило, программы дистанционного образования гораздо 
дешевле, чем образование по традиционной системе;  

- сняты проблемы поиска и приобретения учебных материалов и 
пособий, студент получает доступ к комплекту необходимых учебных 
материалов сразу при зачислении;  

- проводится обучение большого количества студентов; 
- ликвидируется отставание периферии от столичных центров в области 

получения высшего образования. 
Можно выделить и недостатки СДО, а именно: 
- преподавателю практически невозможно проверить, кто сдаёт 

экзамен; 
- недостаток живого общения с преподавателем, т.к. межличностное 

телекоммуникационное общение в силу своего опосредованного характера 
не способно (по ряду причин технического, экономического и 
психологического плана) в полной мере восполнить отсутствие 
непосредственного общения; 

- уровень требований для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании значительно выше, чем 
реальные знания, навыки и умения студентов, т.е. студенту необходимо 
хорошо владеть соответствующими техническими средствами, прежде 
всего, компьютером, что не всегда возможно в силу ряда причин; 

- обучаемый должен не только обладать навыками "пользователя" 
компьютером и умением работы в интернете, но и способами работы с 
аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах 
интернета (навыками изучающего, поискового, ознакомительного чтения, 
работы с электронными справочниками и словарями), чему их не учат в 
школе; 

– при дистанционной форме обучения важную функцию выполняет 
самоконтроль студента, так как основную часть учебной нагрузки обучаемый 
должен выполнять самостоятельно, но часто возникают психологические 
проблемы, которые студент преодолеть не может, т.е. ему необходим 
дополнительный стимул "со стороны";  

- сложность адаптации студентов к современным методам обучения, 
которые стремительно развиваются;  

- отсутствие общего подхода к разработке методики практических 
курсов дистанционного обучения через Internet; 

- уровень навыков работы с компьютером части преподавательского 
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состава не всегда соответствует требованиям, поэтому им требуется много 
времени для проверки работ; 

В настоящее время уже не только общность языка, но и единый 
принцип организации информационной инфраструктуры общества является 
решающим условием сохранения государства как целого. И это важный 
аргумент в пользу всемерного внедрения СДО в образовательные процессы 
всех уровней, поскольку человек и гражданин тем самым налаживает 
дополнительные каналы связи с обществом и государством, независимо 
от места проживания [2, c.64].  

Необходимо подчеркнуть, что межличностное телекоммуникационное 
общение в силу своего опосредованного характера не способно (по ряду 
причин технического, экономического и психологического плана) в полной 
мере восполнить отсутствие непосредственного общения. На наш взгляд, 
неверно считать дистанционное обучение системой, которая способна 
заменить учителя. Оно лишь существенно дополняет и обогащает процесс 
обучения. 

Данные нашего исследования и практический опыт свидетельствуют о 
том, что традиционная форма организации обучения, где в основе лежит 
живое интерактивное общение преподавателя и студента, пока всё-таки 
доминирует в образовательных потребностях студентов, хотя система 
тестирования занимает прочную положительную позицию в студенческих 
кругах. 

 Таким образом, внедрение СДО - ответ на потребность современной 
цивилизации в массовом и непрерывном образовании, в повышении его 
качественного уровня в связи с возросшими требованиями к потребителю и 
производителю материальных и духовных благ. Но дистанционная 
образовательная модель в данный момент в российских вузах еще не 
раскрыла заложенных в ней возможностей, «полное использование 
которых, несомненно, способно существенно повысить эффективность 
обучения в высшей школе» [3, с.72].  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: 

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ WEB-СТРАНИЦ 
Развитие современных средств коммуникации способствует тому, 

что наряду с традиционными формами обучения успешно используются 
виртуальные образовательные системы, реализующие возможности 
сети Интернет. В работе рассмотрены вопросы обеспечения качества 
e-Learning, связанные с необходимостью защиты WEB-страниц от 
несанкционированного доступа. 

 

МОЖЛИВОСТІ І ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ: 
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ WEB-СТОРІНОК 

Завдяки розвитку сучасних технологій паралельно з традиційними 
формами навчання успішно розвиваються віртуальні освітні системи, що 
використовують можливості мережі Інтернет. У роботі розглядаються 
питання забезпечення якості e-Learning, що пов’язані з необхідністю 
захисту WEB-сторінок від несанкціонованого доступу. 

 

POSSIBILITIES AND POTENTIAL OF THE VIRTUAL EDUCATIONAL 
SYSTEMS: 

WEB-PAGES PROTECTION 
Development of modern facilities of communication instrumental results in 

that along with the traditional forms of teaching the virtual educational systems, 
realizing possibilities of network the Internet, are successfully used. The 
questions of providing of quality of e-Learning are in-process considered, that is 
related to the necessity of WEB-pages protection from unauthorized division.  

 
Отличительной чертой современного этапа развития общества 

является интеграция образования, научных исследований и инноваций, 
которые в совокупности рассматриваются как элементы «треугольника 
знаний» [1]. Формирование экономики знаний, в которой знания и 
информация используются в качестве непосредственной производительной 
силы, невозможно без непрерывного повышения уровня образования 
каждого человека. Это нашло свое отражение в решениях международных 
организаций. Так, UNESCO принята программа «Life Long Learning» 
(обучение в течение всей жизни), согласно которой непрерывное 
образование признано основным принципом, «руководящей  конструкцией» 
для нововведений и реформ в сфере образования во всех странах мира [2]. 
Обучение на протяжении всей жизни – это система мероприятий, 
направленных на повышение уровня знаний человека, его навыков и 
компетенций с целью личного, гражданского, социального развития и/или 
перспектив трудоустройства. Точное, теперь уже общепринятое, 
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определение было предложено Паулем Ленграндом [3] на форуме UNESCO: 
«LLL означает образование без возрастных ограничений. Образование и 
обучение должны быть расширены настолько, чтобы охватывать всю жизнь 
индивидуума, все умения и все области знаний, чтобы использовать 
всевозможные средства с целью предоставления всем гражданам мира 
возможность развивать себя как личность».  

С середины 70-х годов ХХ века идея непрерывного образования 
находит поддержку почти во всех странах и становится доминирующим 
вектором преобразований в системе обучения. Построение общества, 
основанного на знаниях, рассматривается как ведущий механизм 
воссоздания общечеловеческого интеллекта, как условие развития 
человечества в ХХІ веке [4].  

Реализация идеи «образование на протяжении всей жизни» приводит к 
необходимости поиска новых способов передачи знаний, новых технологий 
обучения. Использование сети Интернет в дистанционном обучении 
открывает дополнительные возможности, позволяя осуществлять 
непрерывное обучение специалистов, их переучивание, получение второго 
образования «здесь и сейчас», делает обучение более качественным, т. к. 
использует знания и опыт лучших преподавателей, и является более 
доступным финансово.  

Целью данной работы является анализ технических проблем, 
связанных с обеспечения качества e-Learning при использовании 
компьютерных сетей. Предметом исследования являются виды угроз, 
которые существуют в сети Интернет, и способы защиты качества 
информации, изложенной на WEB-сайте, и ее целостности от 
несанкционированного доступа. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность технологий, 
обеспечивающих доставку изучаемого материала в необходимом объеме и 
требуемого качества, интерактивное взаимодействие обучаемого и 
преподавателя в процессе обучения, предоставление возможности 
самостоятельно работать над материалом, а также получать необходимые 
консультации в процессе обучения, общаться с преподавателем в режиме 
реального времени. Такое дистанционное обучение является современной 
альтернативой традиционному заочному образованию.  

Е-Learning, то есть обучение с использованием Интернет и 
телекоммуникационных технологий и средств позволяет осуществлять:  

• доступ к современным знаниям пользователя, находящегося в 
доступной для электронных коммуникаций точке Земли, в любое время 
суток; 

• своевременную круглосуточную доставку электронных учебных 
материалов (ресурсов), которые соответствуют стандартам качества; 

• самостоятельную работу с электронными ресурсами с 
использованием любых видов ПК, КПК, мобильного телефона; 

• получение консультаций, советов, оценок у территориально 
удалённого эксперта-преподавателя, возможность дистанционного 
взаимодействия; 

• индивидуальный подход и возможность адаптации к каждому ученику;  
• создание распределённого сообщества пользователей, ведущих 
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совместную виртуальную учебную деятельность, что позволяет в форме 
WEB-семинаров проводить дискуссии по изучаемым вопросам; 

• освоение и популяризацию инновационных педагогических 
технологий, передачу их преподавателям. 

 Обучение заключается в том, студент получает материалы по 
выбранному курсу в виде публикаций на web-сайте. После их изучения, а 
также выполнения предусмотренных в рамках курса контрольных работ и 
расчетных заданий проводится тестирование с целью проверки 
приобретенных знаний. Поэтому возникает проблема сохранения качества и 
целостности информации, защиты от несанкционированного доступа к 
персональной учетной записи (account) студента. Доступ к информации 
студент может осуществить, имея управляемый персональный доступ, то 
есть, собственный логин и пароль. Кроме того, учет успеваемости 
университета проводится в электронном режиме, поэтому возникает 
проблема защиты и этого типа информации. 

Рассмотрим возможность защиты сайта от несанкционированного 
доступа. Считается, что обеспечение безопасности информации 
складывается из трех составляющих: конфиденциальности, целостности и 
доступности. Конфиденциальность подразумевает состояние информации, 
при котором доступ к ней осуществляют только субъекты, имеющие на него 
право, целостность информации предполагает избежание ее 
несанкционированной модификации, а доступность – избежание временного 
или постоянного сокрытия информации от пользователей, получивших 
права доступа. WEB-сайт, на котором выкладывается информация для 
пользователя, располагается на хостинге. Хостинг (от англ. hosting) – это 
услуга по предоставлению дискового пространства для физического 
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети 
Интернет. Хостинг баз данных, размещение файлов, хостинг электронной 
почты, услуги DNS могут предоставляться отдельно как самостоятельная 
услуга, либо входить в понятие услуги. В настоящее время HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) поддерживается наиболее популярными 
браузерами. HTTPS – это расширение протокола HTTP, которое дает 
возможность поддерживать шифрование. При использовании данного 
расширения информация, передаваемая по протоколу HTTP, 
«упаковывается» в криптографические протоколы SSL или TLS, тем самым 
обеспечивается защита данной информации. В этой связи HTTPS широко 
используется для приложений, в которых важна безопасность соединения.  

Доступ к административной части должен не только быть защищенным 
паролями и логинами, но необходимо также шифрование данных, тогда 
даже при несанкционированном входе в административную панель 
невозможно осуществить доступ к разделам сайта. Для этого используются 
различные алгоритмы для зашифровывания данных и для их расшифровки, 
различные ключи, и так далее. При правильном подходе к защите 
информации даже в том случае, если система управления базами данных 
будет взломана или посторонний скопирует данные, утечки 
конфиденциальной информации не произойдет, так как данные 
зашифрованы. 

Не редко владельцы сайтов обнаруживают, что их сайт перестает 
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работать, причем явной причины или какого-либо сбоя в работе хостинга не 
наблюдается. В этом случае необходимо проверить файлы сайта на вирусы 
и устранить причину поломки. Как правило, вирусы заражают сайт через 
FTP или через уязвимые места в системе управления сайтов, причем эта 
причина становится все более актуальной. Обнаруженный вирус 
необходимо сразу физически удалить, и проверить все файлы на хостинге. 
Стоит помнить, что нужно всегда иметь резервные копии сайта на случай, 
если вирус заразил жизненно-важные для сайта файлы, чтобы можно было 
их заменить. После очистки хостинга от вирусов необходимо заменить все 
пароли доступа к сайту, начиная с FTP паролей. После этого требуется 
выполнить полную и тщательную проверку компьютера на вирусы, и при их 
обнаружении удалить их. 

Физическое устранение вируса производится с помощью антивирусных 
программ. Антивирусные программы – это программный комплекс, который 
обеспечивает защиту компьютера от вредоносных программ. От того, какие 
именно методы были реализованы для поиска и идентификации вирусов, 
зависит функциональность антивирусной программы в целом. Для 
большинства антивирусных программ основным методом обнаружения 
вирусов является сигнатурный анализ (выявление вирусов по их цифровому 
«отпечатку», или сигнатуре). Практически все современные антивирусы 
этого класса не ограничиваются защитой только от вирусов, а детектируют 
так же троянские программы, Adware, Spyware и некоторые другие. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что 
использование современных коммуникационных технологий и, в частности, 
возможностей сети Интернет создает условия для реализации программы 
«Life Long Learning», которая определяет направление реформирования 
современного образования. Однако опосредствование информации от ее 
носителя создает предпосылки для ее искажения, поэтому одним из 
необходимых условий успешного развития дистанционного обучения 
является обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, представляемой на WEB-сайтах, ее защита от 
несанкционированного доступа. Использование логина и пароля, а также 
антивирусных программ позволяет обеспечить целостность представленной 
информации и гарантирует ее качество как определённого объекта.  
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ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ 
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ:  

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ LEARNING 2.0 
На основі аналізу інноваційного освітнього проекту Learning 2.0 та 

характеристики його основних складових  наводиться  спроба 
встановити роль мережевої освіти в процесі розбудови суспільства знань 

THE SOCIAL COMPUTING STUDY IN THE EVOLUTION OF THE 
KNOWLEDGE SOCIETY:  

THE ANALYS  OF THE LEARNING 2.0 
The analyses of the social computing learning in the evolution of the 

knowledge society, the description of the Learning 2.0 as social computing 
learning model are discussed in this article 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ:  
АНАЛИЗ ПРОЕКТА LEARNING 2.0 

На основе анализа инновационного образовательного проекта 
Learning 2.0 и характеристики его основных составляющих представлена 
попытка установить роль сетевого образования в процессе 
формирования общества знаний 

 
 Глобальна суспільна криза виявила фундаментальну залежність 

людської цивілізації від рівня розвитку освіти. Традиційна парадигма  
«підтримуючої освіти», спрямована на набуття освіти «на все життя», 
змінилася на парадигму «неперервної освіти» або «освіти протягом життя». 
Нова освітня парадигма  є ознакою інформаційного суспільства – 
суспільства, рівень розвитку якого визначається кількістю і якістю 
накопиченої інформації, її свободою і доступністю. Виникнення 
інформаційного суспільства нерозривно пов’язано із усвідомленням 
вирішальної ролі інформації у суспільному розвитку, розглядом у широкому 
соціокультурному аспекті таких феноменів, як інформаційні ресурси, нові 
інформаційні технології, інформатизація. Слід зазначити, що ідея 
інформаційного суспільства, започаткована в 60-70 роках ХХ ст. (Д.Белл, 
А.Тоффлер, М. Маклюен, Е.Масуда та ін.), суттєво еволюціонувала. 
Насамперед, пріоритетності набуває концепція суспільства знань, а не 
концепція світового інформаційного суспільства, «стратегія 
випереджального розвитку», яка заснована на врахуванні змінності і 
динамічності оточуючого світу.  

Зрозуміло, що суспільство знань й інформаційне суспільство 
знаходяться у тісному взаємозв’язку. Так, інформаційне суспільство є 
функціональним блоком суспільства знань. Концепція інформаційного 
суспільства пов’язана з ідеєю “технологічних інновацій”, а поняття 
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“суспільство знань” охоплює соціальні, культурні, економічні, політичні, 
економіко-правові аспекти перетворень, плюралістичний, пов'язаний із 
розвитком, погляд на майбутнє. У той же час складність і динамізм змін, що 
відбуваються, більш повно розкриваються через концепцію “суспільство 
знань”. 

Основними ознаками суспільства знань є  

• особистісний вимір знань і подальша еволюція їх у товар;    

• геополітичний характер глобальних знань; 

• міждисциплінарність і комплексність знань; 

• формування єдиного віртуального освітнього простору, колективного 
розуму; 

• синергетичність знань; 

• мережевий характер створення й поширення нових знань. 
Теорія мережевого суспільства (О.Бард, Я.Зодерквіст, М.Кастельс, Ф. 

Уебстер) знаходиться у стадії свого формування. Згідно даної теорії, 
основними елементами нового типу суспільства є вузли (окремі люди, групи 
людей, установи, організації) і галузі, що втілюють зв'язок між вузлами й 
розвиваються природно і довільно. В результаті формуються розгалужені 
мережі людей, установ, організацій, в яких відбувається формування нових 
знань і обмін ними, виробництво інтелектуальної продукції, культурологічні 
обміни, різноманітні види взаємодії [1, 67]. 

Спробуємо встановити роль мережевої освіти в процесі розбудови 
суспільства знань на прикладі запровадження інноваційного освітнього 
проекту Learning 2.0, розробка і популяризація якого у сучасних 
європейських країнах здійснюється під егідою ОЕСD.  

Learning 2.0 було започатковано у 2008 р. з метою розробки нової 
моделі мережевого навчання, усвідомлення його ролі в інноваційній освітній 
практиці, в розвитку європейського суспільства знань [7]. Процес розробки, 
запровадження, аналізу результатів використання Learning 2.0 висвітлено в 
роботах K. Ala-Mutka, M. Bacigalupo, D. S. Brown, R. Cachia, J. Dysart,                 
A. Ferrari, Th. Fischer, D. Ginsberg, S.Heid, S. Kluzer, M. Kribble,                       
W.F. Kugemann, J. C. Meister, St. O’Hear, C. Pascu, Y. Punie, C. Redecker,              
B. Shucha, D. Wilkins та ін.; обговорення сутності цього феномену та його 
ролі в еволюції інформаційного суспільства займають помітне місце в 
діяльності OECD, Європейського Парламенту. 

Аналіз праць згаданих авторів доводить, що Learning 2.0 як 
неформальна освіта  являє собою вид соціально-інформаційного навчання, 
створений на основі інтеграції соціально-мережевого і формального 
(традиційного) навчання [9].  D.S.Brown зазначає, що Learning 2.0 забезпечує 
перехід від декартового вида навчання, за якого знання є абсолютом, що 
передається від вчителя учням, до неформального, соціального. 
Запровадження Learning 2.0, на його думку, передбачає організацію 
дослідницької діяльності, встановлення нових зв’язків між інформацією, 
суб’єктами її передачі і сприйняття. Насамперед, інтерактивне соціальне 
середовище за умов Learning 2.0 забезпечує максимальну участь тих, хто 
навчається, у навчальному процесі; “індуціює” навчання через безпосереднє 
входження у віртуально створений процес, що вивчається; гарантує 
максимально комфортні умови зворотнього зв’язку, в першу чергу через 
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створення так званих community, або груп. Таким чином, нові і потужні 
пізнавальні мотиви, пріоритетність суб’єкта навчання, який через включення 
у інтерактивну діяльність стає центральною фігурою навчання, 
максимальний зворотній зв'язок забезпечують ефективність мережевої 
освіти [8]. 

D.Wilkins вважає, що Learning 2.0 є стратегією переходу до соціальної 
формальної освіти, оскільки в процесі Learning 2.0 відбувається 
взаємозбагачення змісту як соціальної медіа освіти, так і формальної. При 
цьому соціально-інформаційна освіта співіснує з традиційним видом 
навчання і не вичерпує його.  

За даними OECD, Learning 2.0 активно використовується в більшості 
європейських країн, серед них пріоритетні позиції займає Велика Британія, 
Фінляндія та Ісландія, Північна Німеччина, Австрія, Італія, Іспанія, Греція, 
Румунія, Словенія [5]. Під егідою Інституту Перспективно-Технологічних 
Досліджень Відділу Єдиного Дослідницького Центра Європейської Комісії 
(Institute for Prospective Technological  Studies (IPTS)) та Головного 
Директорату з Питань освіти та культури Європейської Комісії (European 
Commission Directorate General Education and Culture (DG EAS)) було 
розроблено 250 Learning 2.0- проектів, 8 варіантів програм, результати 
запровадження Learning 2.0 висвітлено у 20 працях експертних комісій [4]. 

Основними засобами Learning 2.0 є інструментарій Web. 2.0, тобто 
мережевий компьютинг (social computing), представлений блогами, групами, 
помітками (Deli.cio.us та ін.), мультимедійною інформацією(PSS Feeds, Your 
Tube та ін.), соціальними мережами (My Space, Facebook), подкастингами, 
віртуальними мирами та іграми (Second Life) тощо[8,2,3]. На думку 
J.C.Meister,  засоби Learning 2.0 дозволяють використовувати комп’ютерні 
технології для оптимізації спілкування учасників Learning 2.0 [4]. Зміст social 
computing представлений вільними академічними відеокурсами провідних 
університетів Європи (MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, Princeton, Yale), 
відеолекціями, Wiki, online-спілкуванням “a safe venue”, освітніми 
програмами (Livemocha)тощо. Так, за даними Євростату, в межах Learning 
2.0 представлено 6062 відеолекцій, 8348 відеофрагменти, роботи 5379 
авторів. Оnline-спілкування “a safe venue” спрямовано на надання 
відеоінструкцій вчителям, суб’єктам домашнього навчання. У 2008 р. 220 
тис. користувачів регулярно звертались до “a safe venue”, а кількість його 
щомісячних відвідувань сягала 800 тис. У 2009 р. Livemocha об’єднала 3 
млн. осіб з 220 країн світу у їхньому прагненні підвищити рівень оволодіння 
іноземними мовами. 

Інноваційний потенціал Learning 2.0, як зазначає Ch. Redecker, полягає 
в його альтернативності традиційному формальному навчанню; в 
широкоаспектності і багаторесурсності, яких не мають більшість приватних й 
державних навчальних закладів формальної освіти; в нових можливостях, 
що надаються через використання інструментарію Web. 2.0; можливості 
реалізації завдань неперервної освіти, освіти протягом життя [6]. Проте 
основними умовами формування інноваційного потенціалу Learning 2.0 
дослідниця вважає використання його як нового засобу навчання, що є 
альтернативою традиційним навчальним посібникам; спілкування суб’єктів 
навчального процесу, що забезпечує обмін інформацією і створює 
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атмосферу взаєморозуміння і взаємодопомоги; поширення інформації серед 
груп споживачів, які різняться за віком, культурно-національними традиціями 
тощо; задоволення освітніх потреб клієнтів через відкритість і доступність 
освітніх послуг [5]. 

 Більшість експертів Learning 2.0 підкреслюють його визначальну роль 
в процесі становлення мережевої освіти і формування суспільства знань. 
Так, в контексті неперервної освіти   запровадження Learning 2.0 дозволить 
розв’язати деякі проблеми освіти дорослих, осіб з особливими потребами, 
малозабезпечених. Крім того, Learning 2.0 оптимізує процес створення 
єдиного інформаційного простору; дозволяє розробити і запровадити нові 
методи і засоби навчання, орієнтовані на активне використання 
інформаційних технологій; синтезувати засоби і методи традиційної і 
комп’ютерної освіти; обумовлює подальший розвиток  освітніх інновацій. 
Водночас основними проблемами і недоліками нового виду мережевої 
освіти названі недостатня компетенція суб’єктів Learning 2.0 [5]. 
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При обработке крупных современных баз данных (БД) основным 

вопросом является скорость реакции системы. Такие бизнес-приложения, 
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как ретроспективный анализ деятельности компании, анализ рынка, 
стратегическое планирование и прогнозирование и т.п. характеризуются 
необходимостью извлекать большое количество записей из очень больших 
наборов данных и вычислять на их основе с максимально возможной 
скоростью разнообразные итоговые показатели. Для этого требуется 
использование централизованной схемы БД. Предоставление поддержки 
таким приложениям является основным назначением всех OLAP-
инструментов. Оперативная аналитическая обработка (OLAP) – это 
динамический анализ, синтез и консолидация больших объемов 
многомерных данных [1]. 

Международный комитет по стандартизации и международная 
электротехническая комиссия ISO/IEC в 2001 году расширили известный 
стандарт SQL-подобных языков [2]. Был добавлен пакет специфических 
ОЛАП-функций. Как основные решения стандарт [2] задекларировал 
функции GROUPING SETS, CUBE BY и ROLLUP BY. Каждая из них 
позволяет получать произвольные выборки данных для ответов на запросы 
пользователей.   

Однако основным недостатком пост-запросного подхода является 
плохое распараллеливание вычислительного процесса работы с 
террабайтами данных и, как следствие, невысокая итоговая 
производительность системы в целом. Подавляющее большинство 
запросов не является случайными, а предопределено спецификой 
предметной области (ПО). Но механизмы учета этого факта используются 
не в полной мере. 

Альтернативной является методика использования квазиреального 
времени, предложенная в [3], когда в теневых таблицах все необходимые 
итоги и подитоги формируются по факту вода данных. При этом процесс 
распараллеливания осуществляется автоматически специализированной 
буферизацией вводных транзакций. А за счет механизма индексирования  
скорость формирования теневых таблиц - максимально возможная в рамках 
используемой системы. Поскольку ключевые поля теневых таблиц строятся 
на основании этимологии сущностей-объектов ПО [4], а значит, 
соответствующей полной совокупности связей (каркаса связей [5]), 
вероятность появления непредусмотренных запросов в дальнейшей 
эксплуатации хранилища очень мала. 

Благодаря интеграции рабочих станций в распределенную среду 
становится возможным более эффективное распределение функций в ней, 
когда прикладные программы выполняются на рабочих станциях, 
называемых серверами приложений, а базы данных обслуживаются 
выделенными компьютерами, называемыми серверами баз данных. Это 
служит источником развития таких распределенных архитектур, где в роли 
узлов выступают не просто компьютеры общего назначения, а 
специализированные серверы. 

Параллельный компьютер, или мультипроцессор сам по себе является 
распределенной системой, составленной из узлов (процессоров, 
компонентов памяти), соединенных быстрой сетью внутри общего корпуса. 
Технология распределенных баз данных может быть естественным образом 
пересмотрена и распространена на параллельные системы баз данных, т. е. 



 

255 

системы баз данных на параллельных компьютерах [6,7] 
Данная методика позволяет также значительно усовершенствовать 

известный механизм унификации часто повторяющихся запросов. И „он-
лайн”-формирование теневых ОЛАП-итогов осуществлять на 
автоматизировано расширяющемся поле теневых таблиц, учитывающих 
новые, случайно появившиеся в системе, запросы. 

Еще одним важным преимуществом предложенной методики является 
более естественный механизм отслеживания целостности данных, когда 
единицей атомарности является каскад данных, сформированный по всей 
совокупности таблиц. Протоколирование таких транзакции значительно 
упрощается. И механизмы восстановления потерянных групп при сбоях в 
системе сводятся к простому копированию.  

Для выполнения основных ОЛАП-функций был использован механизм 
пошаговых параллельных транзакций, построенный на групповых функциях 
[5], аналогичных перечню стандартизованных вычислительных функций [2]. 
Проведен численный анализ скорости доступа к данным при пост-обработке 
и в «он-лайн» режиме. Заметное уменьшение времени получения итогов в 
режиме реального времени – более 10 процентов - наблюдается уже при 
значении суммарного количества записей в БД около 106 . При этом время 
задержки выполнения каждой транзакции при 10 параллельных процессах и 
более 100 дополнительных теневых таблиц, в которых по факту появления 
каждого новой атомарной группы данных в режиме квазиреального времени 
формируются всевозможные статистические итоги, составляет 1-2 секунды 
на каждом рабочем месте.  

При увеличении основных характеристик системы - количества 
хранимых данных, количества пользователей системы, количества 
формирующихся в квазиреальном времени теневых таблиц, эффективность 
параллельной обработки значительно повышается. И хотя при этом может 
наблюдаться незначительное увеличение времени задержки ввода данных 
на каждом рабочем месте, такие задержки не являются критичными.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 
В статті представлений погляд на розвиток сучасної безперервної 

освіти, науково-навчальних просторів та деякі аспекти впровадження 
електронного навчання у навчальний процес 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В статье представлен взгляд на развитие современного 

непрерывного образования, научно-образовательных пространств и 
некоторые аспекты введения электронного обучения в образовательный 
процесс 

 
SOME ASPECTS OF INTRODUCTION E-EDUCATION INTO 

EDUCATIONAL PROCESS 
View at development of modern continuous education, scientific educational 

space and some aspects of introduction e-education into educational process are 
presented in the report 

 
В результаті розвитку інформаційного суспільства та наукових 

досліджень, які стосуються переходу до його наступної стадії – суспільства 
знань людством усвідомлена роль навчання в процесах входження як країн 
так і окремих людей до інформаційного суспільства, доступу до інформації 
для всіх. На базі результатів еволюції та конвергенції навчальних технологій 
склалася ситуація, яка надала унікальні можливості для всіх прошарків 
суспільства для навчання без меж на протязі всього життя, активного 
використання ІКТ у своїй діяльності та активному громадянству в 
інформаційному суспільстві. Бурхливо розвиваються та впроваджуються 
різноманітних інновацій для підтримки безперервного навчання та 
підвищення якості навчання. Актуальними стали проблеми розвитку науково-
навчальних просторів, проводяться дослідження щодо створення 
формального апарату формалізації задач їх розвитку, створення відповідних 
моделей, методів та технологічної підтримки на базі міжнародних 
стандартів. Актуальними є проблеми побудови сучасних  науково-
навчальних середовищ, які повинні забезпечувати багатоцільове 
обслуговування різних категорій користувачів, особливо молоді, оскільки 
саме молодь стане головною  продуктивною силою інновацій, технологій і 
ресурсів нового покоління. 

Зараз вже з повною упевненістю можна говорити про безперервність 
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розвитку процесів використання ІКТ в освіті і науці, які розглядаються 
системно і вимагають чіткого визначення підходів і методів системного 
аналізу, що є ефективним інструментом аналізу і синтезу складних систем 
будь-якої природи. Розвиток інформаційного суспільства вимагає постійного 
удосконалення чітких орієнтирів його  розвитку, постійного уточнення і 
деталізації нових, суспільно-корисних цілей у формі безперервний 
коректованого прогнозу розвитку,  що означає безперервність процесів: 
активізації накопиченого досвіду в розвитку науки, освіти і технологій; роботи 
з інформацією і знаннями, розвитку процесів їх здобуття, передачі, 
зберігання і відтворення; розвитку глобальної телекомунікаційної 
інфраструктури, мереж, телекомунікацій; розвитку інновацій і комплексу 
планів розвитку галузей  у формі безперервний зростаючого “дерева 
завдань”; створення «інструментів» вирішення  «дерева завдань» у всіх 
сферах навчальної діяльності; дослідження доцільності використання 
сучасних технологічних підходів до підтримки навчальної діяльності в 
сучасних умовах. 

Безперервність процесів розвитку суспільства вимагає безперервної 
підготовки людей до життя і роботи, постійного розвитку ринку праці, що у 
свою чергу, неможливо без безперервної освіти. 

З розповсюдженням  Інтернету потенціал використання електронного 
навчання зростає, цьому сприяє цілий ряд міжнародних та національних 
ініціатив та усвідомлення суспільством доцільності його використання в 
умовах масового навчання. Цілеспрямований розвиток ІТ-стандартів, 
технологічних рішень та електронних навчальних ресурсів забезпечує 
властивості підтримувати множинність варіативних форм підтримки 
електронного навчання в синхронному та асинхронному режимах, 
методично обгрунтованих навчальних комунікацій та спільної роботи під час 
навчання. Незважаючи на велику кількість об’єктивних труднощів та 
перешкод електронне та дистанційне навчання впроваджується у вищих 
навчальних закладах України. Потрібно відмітити, що система шкільної 
освіти, яка спочатку лишилася осторонь цього процесу, усвідомила переваги 
застосування такої форми навчання поряд з традиційною, і спостерігається 
процес впровадження елементів електронного навчання в навчальний 
процес. 

Коротко розглянемо деякі аспекти впровадження електронного 
навчання. Головним питанням є вибір та оцінка ряду характеристик, 
урахування та оцінка яких може суттєво вплинути на кінцевий результат 
інновації. 

Одна з найважливіших характеристик для класифікації діяльності по 
впровадженню електронних систем навчання – кінцева мета, тобто заміна 
традиційної системи навчання та елементи електронного навчання 
(наприклад, електронний курс лекцій з будь-якого предмету) або є 
поглибленням досвіду звичайної системи навчання (тобто, можливість 
впровадження окремих елементів навчання у вигляді он-лайнової діяльності 
в межах використання системи підтримки навчання (типу LMS), які є 
методично обґрунтовані і складають виконання визначених навчальних дій в 
межах частини традиційного курсу). Ця відмінність важлива, тому що ці два 
засоби мають різні завдання. Заміна звичайного лекційного курсу он-лайн 
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курсом доцільна в тому випадку, якщо невелика кількість студентів 
розташована в специфічному географічному місці, щоб гарантувати 
локального інструктора. В інших випадках доцільність може бути обумовлена 
якістю кінцевого результату та відповідно матеріальними та часовими 
витратами. 

Важливим фактором є підхід до формування та розвитку навчального 
процесу, а саме: яким чином кожен компонент системи буде створено та 
використано, отже, потрібно чітко визначити ефективні шляхи організації 
навчального процесу. 

Нарешті, третя характеристика зазвичай категоризує навчання он-лайн 
(електронна форма). Діяльність може бути синхронною, якщо вона 
відбувається в режимі реального часу в реальному чи віртуальному місці, 
або асинхронною - з проміжком часу між представленим учбових матеріалів і 
зворотною реакцією студентів. 

Розглянемо більш детально організацію навчальної діяльності для 
забезпечення доставки лекційних навчальних матеріалів або проведення 
лекцій в реальному режимі часу. При дистанційному навчанні лекція може 
бути спланована та реалізована наступним чином: 

1. як навчальний ресурс (у вигляді тексту, гіпертексту з елементами 
навчального медіа, відеозапису реальної лекції викладача або відеозапису 
деяких процесів, явищ, понять, що вивчаються – відеолекція); 

2. як деяке навчальне явище (відеоконференція) 
Організації лекції за допомогою відеоконференції потребує 

висококваліфікованого персоналу підтримки, спеціального програмного та 
технічного забезпечення.   

Потрібно відмітити, що аудиторна форма проведення лекції може бути 
застосована в навчальному процесі при дистанційній формі навчання, але  
перш за все потрібно визначити основні форми проведення лекції виходячи 
з реального стану фінансової та ресурсної бази, щоб запобігти значним 
економічним витратам. 

Концептуальна структура дослідження, що розрізняє он-лайн та змішані 
форми, формує наступні два питання: наскільки ефективне он-лайн 
навчання у порівнянні зі звичайним? Як впливає доповнення звичайного 
навчання он-лайн методами? 

Як свідчить світова практика та аналітичні дослідження це дуже 
важливе питання. [3] Порівнюючи он-лайн навчання зі звичайним, аналітики 
знайшли середній ефект +0.14, p <.05. Отримані дані  свідчать про 
позитивний результат. 

Порівняння змішаних умов звичайного навчання плюс он-лайн зі 
звичайним навчанням виявило середній розмір ефекту +0.35,  p <.0001. 
Поєднання он-лайн та звичайного навчання мало кращі результати, ніж 
навчання в звичайних умовах. 

Дослідження містять експериментальні дані про отримання конкретних 
результатів, на основі яких [3] були зроблені відповідні висновки про 
доцільність використання певних методів або нововведень. 

Таким чином можна зробити висновок, що впровадження нових форм та 
методів навчання є актуальним для багатьох країн, у тому числі і для 
України. Кінцевий результат зусиль неможливо забезпечити без задіяння 
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фундаментальних наукових результатів та врахування кращих примірників 
впровадження електронного навчання в навчальний процес наукової 
установи.  
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ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ МЕРЕЖ» 

Анотація 

Основна мета дистанційного навчання - дозволити вчитися всім 
бажаючим, у кого є прагнення одержати професію. Інтерес до даної 
технології навчання більшість бачать не тільки в бажанні одержати 
освіту, але й у тому, що інформаційні технології впроваджуються в наше 
повсякденне життя. 

Тези 

Потенціал дистанційних технологій оцінюється високо. Однак до 
можливої заміни традиційних технологій дистанційними поки що ставляться 
обережно. Часто висловлюється думка про те, що будь-якій людині 
необхідно надавати альтернативу й свободу вибору освітніх технологій. Але 
є переконання, що за дистанційними технологіями - майбутнє. Студенти, що 
навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш 
самостійні, товариські й комунікабельні, не бояться приймати важливі 
рішення, а виходить, у сучасному світі бізнесу їм буде легше. 

Сьогодні випускники, що навчалися дистанційно, звичайно вище 
оцінюють престиж отриманої професії. Вони, як і багато хто, зазнають 
труднощів, але бувають найбільш успішними й краще адаптованими в 
професійній сфері. Оцінка задоволенням місцем у колективі й стосунками з 
керівництвом у випускників дистанційної технології трохи вища, ніж у 
випускників традиційного навчання. 
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Сьогодні дистанційні технології навчання вже зайняли одне із провідних 
місць у середній професійній освіті. Зацікавленість в одержанні 
спеціальності дистанційно зростає, а якісні характеристики фахівців 
відрізняються тільки позитивними моментами: упевненістю у власних силах, 
легкою адаптацією в колективі, умінням самоосвічуватися. Всебічний аналіз 
дистанційного навчання підтвердив гіпотезу якісної підготовки фахівців 
середньої ланки. 

Дистанційне навчання забезпечує можливість навчатися тоді, коли Вам 
це зручно й у тому темпі, що Ви обираєте самі в рамках установлених 
строків проведення курсів. При цьому не потрібно витрачати час на дорогу. 
Дистанційне навчання в сучасному світі здійснюється за допомогою таких 
технологій, як Інтернет, e-mail, телефонний зв'язок, відеоконференції, 
можливе також традиційне пересилання навчальних матеріалів поштою 
(друкованих, аудіо-, відео- й електронних навчальних матеріалів). 

Але існують і негативні сторони дистанційного навчання: 

• відсутність очного спілкування вчителя й учня, а виходить, немає 
індивідуального підходу в навчанні й вихованні; 

• студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як 
необхідно при дистанційному навчанні; 

• для постійного доступу до джерел інформації потрібна гарна 
технічна оснащеність; 

• нестача практичних занять і відсутність постійного контролю. 
Слід зазначити також низьку теоретичну проробку проблеми 

дистанційного навчання. Це проявляється, насамперед, у відсутності чітко 
виражених цілей навчання й необхідних початкових вимог до студента, для 
роботи в цій системі, слабкому рівні системи контролю його знань, 
відсутності вимог до змісту дистанційних курсів і учбово-методичному 
забезпеченні, захисту авторських прав розробників навчальних матеріалів, 
сертифікації інститутів дистанційної освіти тощо. І, крім того, не по всіх 
спеціальностях можна проводити підготовку фахівців за допомогою 
дистанційних курсів. 

Видавництва електронної продукції випускають різні види 
мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, контролюючі 
програми, енциклопедії тощо. Ці програмні продукти можуть бути гарною 
допомогою у викладанні, але часто не підходять у якості доповнення до 
створеної програми з предмету й вимагають коригування. Тому розроблені 
самим викладачем електронні навчальні посібники більш корисні й цікаві у 
використанні. Найважливішими факторами, що забезпечують ефективність 
застосування ЕСН, розроблених викладачем, стають їхня висока 
доступність, простота (виключається необхідність придбання, установки й 
супроводу ПО, знижуються вимоги до комп'ютерних ресурсів) і можливість 
колективної роботи з учнями. 

Очевидно, що, впроваджуючи в навчальний процес сучасні методи 
навчання, можна значно підвищити його якість, зробити навчальний процес 
більш гнучким, стимулювати студентів до самостійної роботи. 

Вважається, що дистанційне навчання через Інтернет у сутності являє 
собою логічне продовження досвіду заочного навчання, але вже на якісно 
іншому, більш високому рівні. Та практика показала: єдине, що поєднує 
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традиційне заочне навчання й класичну форму дистанційного навчання на 
основі Інтернет-технологій - це відсутність очного спілкування між 
викладачами й студентами. 

Завдяки широким можливостям комунікації викладача зі студентами й 
студентів між собою, дистанційне навчання виявилося ефективним не тільки 
для заочної освіти. Воно вже завоювало своє місце серед викладання різних 
дисциплін на денних і заочних відділеннях вузів. Популярною стала 
методика так званого розподіленого навчання, що поєднає традиційні 
методи спілкування викладача й студентів на лекціях і семінарах в аудиторії, 
а також синхронні (одночасні) і асинхронні (із затримкою в часі) контакти 
через Інтернет. 

Впровадження елементів дистанційного навчання показало важливість 
розробок спецкурсів, з урахуванням ряду психологічних принципів, які 
впливають на якість дистанційного навчання. 

Електронні версії підручників, що стали основою для створення 
дистанційних курсів, як і традиційні підручники, не вирішують проблеми 
самостійної діяльності студентів в одержанні знань. Ці програмні продукти 
тільки створюють так зване віртуальне навчальне середовище, в якому і 
проходить дистанційне навчання. Але тут уже виникають такі психологічні 
проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи (насамперед, для 
студентів першого курсу), недостатня вольова саморегуляція, вплив 
групових установок тощо. 

Тому розроблювачам курсів варто звернути особливу увагу (на 
початковому етапі курсу) на необхідність детального планування навчальної 
діяльності, її організації, чіткої постановки цілей і завдань навчання. 
Студенти повинні розуміти призначення запропонованих курсів. Від змісту 
матеріалу, що визначає структуру й рівень їхніх пізнавальних інтересів 
(загальних або спеціальних) значною мірою залежить ефективність 
навчального процесу студентів. 

Пізнавальні процеси студентів безпосередньо впливають на засвоєння 
навчального матеріалу. Звідси випливає, що розробляючи учбово-методичні 
матеріали для дистанційного навчання, необхідно брати до уваги 
психологічні закономірності сприйняття, пам'яті, мислення, уваги, а також 
вікові особливості студентів. Врахування цих особливостей сприяє 
підвищенню рівня сприйняття інформації й засвоєння навчального матеріалу 
тими, хто вчиться в системі дистанційного освіти. 

Другий атрибут психологічного комфорту в процесі навчання 
досягається зворотним зв'язком між студентом і викладачем у системі 
дистанційного навчання. Суть зворотного зв'язку полягає в тому, що в 
міжособистісному спілкуванні процес обміну інформацією начебто 
подвоюється. І тепер, з'являється нова психологічна перешкода на шляху 
адекватної передачі інформації між партнерами цього спілкування - 
комунікативний бар'єр. Якщо такий бар'єр виникає, то інформація 
спотворюється або змінюється її зміст і тоді комунікативний бар'єр може 
перерости й у бар'єр відносин. А це вже феномен сугубо психологічний, коли 
почуття недовіри й ворожості поширюється й на пропоновану їм інформацію. 

Таким чином, особистісні характеристики викладачів у системі 
дистанційного навчання мають важливе значення для забезпечення 
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відповідного, психологічного комфорту тим, хто вчиться. Але яким би чином 
не був організований зворотний зв'язок, дуже важливо забезпечити його 
регулярність відповідно до графіка, щоб учні мали поняття про систему 
вивчення курсу. 

Дистанційні курси пропонують студентові елементи керування, які 
неможливо реалізувати при підготовці у звичайному режимі (аудиторні 
заняття). 

Електронне навчання дає право проходити весь курс у власному темпі. 
Це дозволяє уникати пропусків у процесі вивчення, у випадках, якщо студент 
повинен відірватися від курсу через зовнішні проблеми або просто не 
вловлює зміст сказаного викладачем. Психологічно, елемент "власний темп" 
- одна з тих особливостей, що робить дистанційне навчання таким 
ефективним. 

Таким чином, у дійсності, дистанційне навчання за своїми 
характеристиками сильно відрізняється від традиційного. Підготовка до 
використання дистанційних навчальних курсів повинна починатися із 
глибокого аналізу: цілей навчання, дидактичних можливостей нових 
технологій передачі навчальної інформації, вимог до технологій 
дистанційного навчання з погляду навчання конкретним дисциплінам. 

Відзначені психологічні аспекти дистанційного навчання являють собою 
далеко не повний перелік, які повинен враховувати викладач. 

Особливо широко й ефективно можна застосовувати дистанційне 
навчання у внутрішньо корпоративних системах підвищення кваліфікації 
співробітників. Конкуренція на ринку й швидкість, з якою обновляється 
продукція, змушують великі компанії впроваджувати власні системи 
дистанційного навчання. Корпоративні освітні мережі побудували IBM і Cisco 
Systems, General Motors, Ford Motors і ін. Багато хто з таких систем значно 
випереджають як по складності, так і по кількості тих, яких навчають, 
університетські системи. При створенні 93% навчальних програм 
використовуються найбільш популярні web-технології, а також технології 
телевізійного повідомлення на робоче місце (streaming video to the desktop). 

За даними фірми Corporate University Xchange, що спеціалізується на 
аналізі даних в області корпоративної освіти, число внутрішньо 
корпоративних університетів за останні 10 років збільшилося з 400 до 1600. 
Якщо ця тенденція збережеться, до 2012 року їх стане більше, ніж 
звичайних. Найбільш популярні дисципліни в корпоративних університетах - 
менеджмент, інженерно-технічні спеціальності, управління бізнесом, 
фінанси, інформаційні технології. 

Наприклад, у НТУУ «КПІ» дистанційна освіта почала запроваджуватись 
ще у 2001 році на базі Українського центру дистанційної освіти, а в 2004 році 
був створений Український інститут інформаційних технологій в освіті при 
НТУУ “КПІ”. У даному університеті є окремі предмети й курси, після 
закінчення яких студент отримує свідоцтво державного зразка про 
підвищення кваліфікаційного рівня. На сьогодні пропонується для студентів-
слухачів понад 150 різних дистанційних курсів, а викладачам для 
підвищення кваліфікації такі предмети: курс комп’ютерної грамотності, курс зі 
створення тестів, основ дистанційного навчання та курс програмного 
забезпечення дистанційного навчання. Та, на жаль, поки що,  ще немає 



 

263 

спеціальності, за якою в повному обсязі було б розроблено дистанційне 
навчання. Але, я думаю, в скорому майбутньому така можливість з’явиться. 
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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО НЕПЕРЕРВНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі готовності вчителя до 

саморозвитку та самореалізації  творчого професійного потенціалу. 
Саме за таких умов створюються засади для становлення вчителя, 
орієнтованого в системі сучасного знання про світ і людину в ньому, 
готового до розуміння особистісної унікальності  дитини і 
співробітництва з нею. 

 Готовность учителя к непрерывному самосовершенствованию 
как гарант еффективной педагогической деятельности. Статья 
посвящена проблеме готовности учителя к самосовершенствованию и 
самореализации творческого профессионального потенциала. Именно 
такие условия создают фундамент для становлення учителя 
,ориентированого в системе современного знания про мир и человека в 
нем, готового к пониманию уникальности личности ребенка и 
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сотрудничества с ним. 
 У більшості наукових досліджень, соціально-економічних проектів, 

філософсько-педагогічних концепцій, незважаючи на наявну колосальну 
розбіжність у методологічних критеріях і засобах, беззаперечно визнається 
пріоритетність розвитку освіти як головного чинника цивілізаційного, 
технологічного розвитку, як основи благополуччя суспільства. У розвинених 
країнах освіта перетворилася на сектор індустрії, який поглинає значні 
фінансові ресурси бюджету і водночас приносить колосальні прибутки. 
«Освітній вимір життя стає провідним формуючим фактором життєтворчості 
індивіда» . 

В наш час на рівні буденної свідомості поняття «культурна людина» 
стало майже синонімічним поняттю «освічена людина»: культурне зростання 
особистості асоціюється, перш за все, з отриманням освіти як процесом 
набуття різносторонніх і глибоких знань. Отримати освіту – означає 
запроектувати своє майбуття.  

Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати необхідність 
проектування продуктивної педагогічної освіти в якій відбувається 
становлення  сучасного вчителя. 

Сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою 
фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно 
осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати і творчо 
перетворювати педагогічну дійсність. Це пов'язано, насамперед, з 
проблемами саморозвитку особистості та творчою самореалізацією 
педагога, новими концептуальними підходами до реформування загальної 
середньої освіти. 

 Відповідно до Закону України " Про загальну середню освіту" і 
"Державного стандарту початкової загальної освіти", що передбачає 
реалізацію принципів індивідуалізації та гуманізації освіти, методологічну 
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визначення 
її самобутності та  самоцінності, формування компетентності учня як  
загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, 
системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання, значення 
педагога в суспільстві є визначальним: він не тільки сприяє розвиткові учня 
як  громадянина, а й фактично будує засади громадянського суспільства в 
повсякденній праці класу та школи. 

 Потрібне усвідомлення суспільством важливості місії педагога для 
динамічного розвитку суспільства. Проте в Україні зберігається 
невідповідність між суспільним значенням педагога та його статусом у 
суспільстві, що назначається на рівні заробітної платні педагогічних 
працівників. Недостатнє фінансове забезпечення вчителів спричинило 
зниження мотивації вчительської праці і , відповідно, якості викладання .  

 Поряд з цим, професійна діяльність учителя наповнюється дедалі 
глибшим творчим змістом: йому надана можливість  вносити зміни не тільки 
до окремого уроку а й навчальної програми загалом; використовувати як 
традиційні, так і нові форми і методи роботи, розробляти і впроваджувати 
власні підходи до навчання й виховання учнів.  

Отже, у вчителя з'явилась реальна можливість виявити себе справжнім 
творцем навчально-виховного процесу, реалізувати свій духовний потенціал. 
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Нові завдання поставлені перед сучасною школою вимагають перегляду 
змісту педагогічної освіти, яка є ядром професійної компетентності вчителя. 
Зрозуміло, що освіта не тотожна обсягу засвоєної інформації, а набуті 
протягом навчання знання та вміння не завжди є запорукою успішної 
професійної діяльності. Тобто смислом та метою освіти є постійний розвиток 
людини та її становлення. 

Ідея саморозвитку особистості покладена в основу гуманістичної 
психології, засновниками якої є А. Маслоу, Ш. Мюллер, К. Роджерс та ін. В 
основі особистості, вважав А. Маслоу, закладена мотиваційна сфера, тобто 
те, що рухає людиною, що робить його особистістю. Цю сферу утворює ряд 
взаємозалежних потреб: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, повазі і т.д. 
Але вище місце займає потреба в самоактуалізації: Людина прагне 
реалізувати весь свій потенціал здібностей щоб " бути тим, ким він може 
стати". Людина готова вчитися тільки тому, що є для неї значимим. Тому 
вирішальним у навчанні є той досвід, що уможливлює сприйняття і 
внутрішнє прийняття людиною нової для неї інформації, нових ідей. 

Т.К. Селевко вважає, що потреби в захищеності, у самовираженні, 
самостворенні, самоактуалізації є визначальним для саморозвитку 
особистості. На їх основі може бути сформована основна ідея 
самовдосконалення особистості ( поліпшення самого себе). 

 Аналіз анкетування вчителів,щодо проблеми готовності до 
самореалізації творчого професійного потенціалу  свідчить, що вчителі 
слабо обізнані з питань оновлення змісту і структури професійної 
компетентності педагогів.  На їхню думку сучасному вчителю необхідні 
глибокі знання із свого предмету (90 %), методики його викладання (87 %), 
психології особистості (72%), шляхів реформування загальної середньої 
освіти (52 %). У цьому завдання особистісно-орієнтованої педагогіки, 
становлення якої відбувається сьогодні. Сучасний вчитель повинен вміти 
сам і навчити учнів творчо засвоювати знання, критично осмислювати 
здобуту інформацію . У визначенні діяльності вчителя варто пам'ятати, що 
основний шлях розвитку людини - це його самореалізація, самобудівництво і 
розгортання індивідуальних здібностей. Нові  виклики сучасній освіті  не 
можуть не позначатися на необхідності пошуку адекватних освітніх стратегій 
та підході до сучасних технологій навчання та виховання.   

умови для самореалізації особистості. 
В умовах переходу до інноваційно-гуманістичної парадигми освіти 

підвищується вимоги до культури вчителя. Він повинен бути компетентним, 
щодо оцінки перспективних навчальних технологій, мати власну творчу 
позицію, вміти здійснювати технологічну діяльність, залучаючи до неї учнів, 
створюючи атмосферу спільного пошуку та творчості. Не можна уявити 
реальної самореалізації учнів у яких викладач не є прикладом потужної 
самореалізації свого творчого професійного потенціалу. 

Отже,  розуміння потреби змінюватись та сприймати зміни вимагає від 
вчителя готовності до навчання протягом життя. Мотиваційна та оперативна 
готовність на особистісному та діяльнісному рівнях до неперервного 
самовдосконалення є запорукою ефективної педагогічної діяльності вчителя, 
його відповідність як професіонала умовам сьогодення.  

Потребу самовдосконалення вчителів тісно пов'язані з проблемами їх 
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особистісної та професійної самореалізації, знаходження сенсу власного 
життя і свого місця в суспільстві, проблемами духовного зростання, 
культурного і морального розвитку ( оскільки духовний, моральний та 
культурний рівень виховання завжди віддзеркалюється в його учнях). У 
процесі неперервної педагогічної освіти повинні створюватись умови, які б 
мотивували постійний саморозвиток, самовдосконалення вчителя. 
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ 

ОСВІТИ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ 
 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

 
THE DEVELOPMENT OK KEY COMPETENCIES IN THE CONTEXT 

OF LIFELONG LEARNING 
 
Розглянута необхідність навчання протягом всього життя; які 

ключові компетентності допомагають у цьому, а також актуальність 
вибору та використання цих компетентностей у сучасному суспільстві.  

Рассмотрена необходимость обучения на протяжении всей жизни; 
какие ключевые компетентности помогают в этом, а также 
актуальность выбора и использования этих компетентностей в 
современном обществе. 

The necessity of lifelong learning is considered; what key competencies help 
in this process, and the importance of choosing and using them in modern 
society. 

 
 Навчання протягом усього життя – це постійний процес, що 

починається з народження та забезпечує навчальні можливості окремих 
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особистостей, організацій та суспільства в цілому, які потім здатні 
застосовувати їх для власного розвитку. Ідея такого навчання є результатом 
трансформації системи інтегрованого навчання, вона охоплює сфери 
родини, суспільства, навчання, роботи та дозвілля в період всього життя 
людини. Це знаходить своє відображення у знаннях досвіді, мудрості, 
гармонії та самореалізації, що ґрунтується на практичній роботі звичайних 
людей. Всесвітня конференція із теми загальнодоступного навчання 
визначила сутність базової освіти як основи навчання протягом усього 
життя, а також основи освіти, спрямованої на досягнення загальних 
навчальних цілей. Сутність цього поняття включає уявлення про відношення 
шкільного, позашкільного навчання, а також навчання в дорослому віці до 
життя, більше того, визначає його як значне досягнення в питаннях 
усвідомлення життєвих ситуацій, встановлених рамок чи професій.  

Більше 2000 років вважалось, що навчання – це процес, який базується 
на тому, що кожний індивідуум має власні ідеї, які є основою індивідуальної 
компетентності. Ця концепція спирається на протиставленні розуму й тіла, 
що не є правильним. Стара парадигма навчання має бути змінена на нову, 
яка поєднує учнів з середовищем, у якому відбувається процес навчання. Ця 
концепція навчання враховує емоційний, моральний, фізичний та 
пізнавальний аспекти особистості, а також наголошує на тому, що справжнє 
навчання відбувається лише через дію. Таким чином, вивчення ключових 
компетентностей може відбуватись тільки через дії у світі, середовищі [1]. 

Сьогодні освітній інститут ЮНЕСКО включений у тридцятирічну 
програму досліджень та розвитку навичок навчання протягом усього життя. 
Дослідження спрямоване на визначення теоретичної та практичної цінності 
явища навчання протягом усього життя, особливо спрямоване на 
визначення життєвих компетентностей, необхідних для подальшого життя, 
навчання та реалізації цілей. Воно також охоплює різноманітні шляхи 
концептуалізації, визначення та виведення компетентностей, зупиняючись 
на компетентностях, представлених під час мовленнєвої діяльності. 

Ендрю Гонці, учасник міжнародної конференції DeSeCo у Женеві в 2002 
році, визначає компетентність як те, що об’єднало ознаки індивідуальностей 
(знання, навички, нахили, якості) за вимогами завдань та вправ, які ці 
індивідуальності виконували протягом певного відрізку свого життя. Цей 
концепт компетентності найбільш вдало характеризується як „інтегрований 
підхід”, і є також релативним, оскільки він поєднує загальну та професійну, 
загальну та спеціальну освіту. Згідно з цим підходом, виконання 
індивідуальних вправ та завдань базується на більш загальних 
можливостях, таких як аргументація, судження, а також на спеціальних 
знаннях та індивідуальних схильностях. Немає протистояння між 
спеціальними та ключовими компетентностями: здатність виконувати 
спеціальні вправи завжди передбачатиме певний набір знань, навичок, 
схильностей та якостей, які при аналізі здебільшого виглядають як набір 
ключових компетентностей. 

В цілому зміст поняття компетентності можна пояснити як оволодіння 
реальними можливостями використання певних навичок з метою вивчення 
чогось нового, реалізацією якогось виду діяльності чи досягненням 
поставленої мети. Це може виражатися як стосовно однієї особистості. Так і 
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поширюватися в рамках соціальної групи чи іншого суспільного інституту [4]. 
Ключові компетентності слід розглядати як відносні. Вони поєднують у 

собі якості, властиві особистостям, а також середовища, у яких 
демонструються ці якості. Вони завжди діятимуть разом з іншими 
компетентностями, де одна певна якість (наприклад, пригадування певного 
аспекту знання) є необхідною, але недостатньою для виконання завдання. 
Фактично, ключові компетентності ніколи не діють окремо. Ключові 
компетентності можуть розглядатися як засіб досягнення особистісного 
достатку, так і засіб вирішення задач суспільства. Також вони можуть 
розглядатися як засіб досягнення стану загальносуспільного процвітання. 
Іноді такі твердження можуть суперечити одне одному, проте останні 
дослідження доводять, що всі вони є різними сторонами однієї й тієї ж 
медалі. Практично всі види людської діяльності реалізуються у певних 
контекстах (політичні процеси, соціальні мережі, міжособистісні відносини), у 
різних секторах людського буття. Для різних боків життя потрібні різні 
компетентності. Сучасна людина повинна бути працівником, членом родини, 
громадянином суспільства, членом релігійного співтовариства і т. ін.  

Виділяють такий набір ключових компетентностей, що визначаються як 
найважливіші для особистісного та соціального життя: спілкування, 
можливість співіснування, критичне мислення, здатність змінюватись, 
креативність. 

Спілкування – це здатність висловлюватися, чути, слухати, 
занотовувати, дискутувати та аналізувати різноманітні засоби спілкування. 
Воно дає можливість роздумів, добору та вичленовування потрібної 
інформації. Окреме місце у цьому списку належить писемному мовленню, 
засобами якого людство отримало можливість документувати свій досвід і 
передавати його багатьом наступним поколінням у незмінній формі. 
Спілкування є фундаментальною компетентністю, на основі якої виділяються 
також інші ключові компетентності, серед них можливість жити разом, 
можливість взаємодіяти та ефективно спілкуватися з метою подальшого 
розвитку та вдосконалення суспільства. 

Можливість співіснування – це можливість розвивати здатність до 
розуміння інших людей та інших поглядів, визнання незалежності духу і 
таких цінностей як плюралізм, мир та загальне взаєморозуміння. 

Компетентність критичного мислення пов’язана зі здатністю особистості 
діяти самостійно на основі прийнятого та обдуманого рішення, а також 
здатності приймати рішення та змінюватися у відповідності до отриманої в 
процесі спілкування нової інформації. 

Здатність змінюватись – це здатність до прямої чи непрямої зміни себе у 
відповідності до нових умов життя. Ми повинні навчитися не тільки 
змінювати себе, пристосовуючись до нових умов, але й самостійно 
виступати генератором позитивних змін з метою покращення життя інших 
членів суспільства. На сьогоднішній день найважливішим завданням 
навчання протягом усього життя є саме навчання пристосуванню до умов 
сучасного життя, що постійно змінюються. 

Креативність передусім пов’язана з актами мислення і діяльності, а не з 
естетичними проявами особистості. Це найяскравіший спосіб проявлення 
нестандартності людської особистості. 
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Будівельну концептуальну структуру для визначення і вибору 
компетенції, потрібної для ефективної участі в сучасному суспільстві – це 
нелегке завдання. Більш того, деякі учасники процесу визначення і вибору 
компетентності на сьогоднішній день заявили, що це неможливо, навіть 
небажано. Решта учасників розглядали її, не тільки як  важливий елемент, 
але й бажаний. Через відсутність консенсусу і неминучі труднощі в 
досягненні прогресу у вирішенні цього завдання вкрай важливо зрозуміти, 
фон роботи і сформулювати більш чітко завдання, а також нього потенційну 
цінність, його обмеження [2]. 

Аспекти сучасної освіти досліджують, наскільки важливим для 
населення є визначення і вибір компетентності – показник підходів, що 
використовуються для дослідження вимірних результатів і моделей 
розвитку, які рухаються до виявлення закономірних спостережень. 
Очевидно, що метою прагнення до визначення і вибору компетенції є аналіз 
ролі суспільства в передачі повноважень, через свої установи, політику і 
практику. Повний аналіз необхідно включати, принаймні, при розгляді 
сімейної політики; політики, що впливає на робочі місця, навчання і 
оновлення повноважень; політики, що впливає на якість соціального та 
фізичного середовища, в якому живуть і працюють люди; охорона здоров'я і 
політики в галузі охорони здоров'я; і політики, що стосуються виходу на 
пенсію, діяльності літніх громадян, і догляд за людьми похилого віку [3]. 

Отже, ключові компетенції є дуже вадливими для навчання протягом 
усього життя, що є ефективним способом побудови повноцінного суспільства 
без негативних проявів. Стосовно особистості, набір ключових компетенцій 
допоможе у досягненні особистого та професійного успіху та підвищує її 
здатність принести користь собі та суспільству. Таким чином, успішне життя 
пояснюється не тільки тим. Що ми робимо чи маємо, а також і тим, хто ми є, 
що ми відчуваємо, як ми взаємодіємо зі світом і як він взаємодіє із нами. 
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НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОСТІ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Анотація 
Доведене даними репрезентативного національного соціологічного 

опитування існування в сучасному українському суспільстві закономірного 
зв’язку між участю населення в процесі навчання впродовж життя та 
інноваційністю, що не є очевидним для перехідних суспільств, а 
характерне для розвинутих економік. Це вказує на доцільність 
запровадження державної політики сприяння залученню населення до 
навчання впродовж життя як чинника стимулювання 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

 

LIFELONG LEARNING AS A FACTOR OF INNOVATION IN 
UKRAINIAN SOCIETY. 

The data of the representative national sociological survey has proved the 
existence in modern Ukrainian society of natural connection between population 

participation in lifelong learning and innovations that is not apparent to transitional 
societies, as is typical for developed economies. This indicates the feasibility of 
implementing government policy encouraging the population to lifelong learning 

as a factor of the competitiveness stimulation of the domestic economy. 
 

ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОСТИ В УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Доказано данными репрезентативного национального 
социологического опроса существование в современном украинском 
обществе закономерной связи между участием населения в процессе 
обучения в течение жизни и инновационностью, что не является 
очевидным для переходных обществ, а характерно для развитых 
экономик. Это указывает на целесообразность введения 
государственной политики содействия привлечению населения к 
обучению на протяжении жизни как фактора стимулирования 
конкурентоспособности отечественной экономики. 

 
Гарантування умов якісного навчання впродовж життя (далі – НВЖ) є 

однією з 6-и цілей розвитку тисячоліття, яка, згідно Декларації тисячоліття 
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ООН, має бути досягнута Україною до 2015 р. [1]. Водночас основою 
стратегії довгострокового розвитку України є забезпечення 
конкурентоспроможності на інноваційній основі [2]. Але зіставлення в 
сукупності цих двох незаперечних тез породжує питання наявності в 
сучасному українському суспільстві закономірного для провідних західних 
економік зв’язку між НВЖ та інноваційністю. Якщо його немає, то витрачання 
бюджетних ресурсів на забезпечення НВЖ позбавлене сенсу, це не 
стимулюватиме інноваційність (конкурентоспроможність) вітчизняної 
економіки. 

Подібне питання не стоїть щодо розвинутих постіндустріальних 
суспільств: розвинуте законодавство й усталена традиція, як правило, 
регулюють конкуренцію організацій, спонукаючи їх до інноваційності як 
майже неодмінної умови прибутку. Своєю чергою, організації вимагають від 
працівника здатності ефективно розв’язувати інноваційні завдання, які за 
глобальної конкуренції в постіндустріальному світі швидко змінюються й 
постійно ускладнюються. Щоб бути на рівні вимог роботодавця, працівникові 
потрібно постійно доповнювати, оновлювати, осучаснювати свої знання, 
уміння, навички, а найбільш ефективним засобом цього є НВЖ. 
Роботодавець сам стимулює НВЖ – кожний наступний рівень формальної 
освіти або підвищення кваліфікації в інший спосіб (за визначенням Світового 
Банку, НВЖ – це будь-яке навчання, не лише в навчальних закладах, а й 
поза ними, самостійно, на робочих місцях, через накопичення потрібного 
соціального досвіду тощо [3]) дає певні переваги працівникові і це явище 
прогресує. Наприклад, якщо середня різниця оплати праці випускників шкіл і 
бакалаврів США 1975 р. становила 19% для чоловіків і 37% для жінок, то 
2005 р. – 63% і 70% відповідно [4]. Отже, НВЖ вигідно роботодавцю. Вигідно 
воно й самому працівнику – саме в такий спосіб більшість соціальних акторів 
у легальній економіці можуть забезпечити досягнення, підтримку, зростання 
доходу й соціального статусу – головних ознак життєвого успіху. Вигідне 
воно й державі, тому що залучення до НВЖ значної кількості індивідів 
створює сприятливі передумови для економічного зростання й соціального 
розвитку країни через стимулювання інноваційності 
(конкурентоспроможності) національної економіки. Інакше важко було б 
пояснити, чому, наприклад, у Німеччині та Франції державне фінансування 
додаткової професійної освіти перевищує державну ж частку видатків на 
університетську [5].  

Але в перехідних економіках (трансформаційних суспільствах) наявність 
зв’язку між НВЖ та інноваційністю не можна визнати очевидною апріорі. 
Адже зусилля працівника щодо НВЖ не обов’язково позитивно 
позначатимуться на його матеріальному добробутові, підвищуватимуть 
конкурентоспроможність на ринку праці й ширше – в соціумі загалом. Тому, 
що в цих країнах життєвий успіх (дохід, соціальний статус) не завжди 
залежить від компетентності продуктивної сили. Зокрема, кар’єрне 
зростання для значної частки працівників може зумовлюватись не лише 
достатніми соціально-професійними компетенціями, а, наприклад, проявами 
непотизму, трайбалізму, корупції, підбором кадрів за ознаками особистої 
відданості керівництву, політичних уподобань тощо. Тому кожне перехідне 
суспільство потребує власних досліджень щодо наявності зв’язку між НВЖ 
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та інноваційністю.  
Для з’ясування цього питання було проаналізовано емпіричні дані 

національного репрезентативного опитування населення України, 
проведеного у вересні 2006 р. Українським інститутом соціальних 
досліджень ім. О. О. Яременка та Державною установою «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України»1. З масиву респондентів було виокремлено 
економічно активне населення, участь якого в НВЖ визначалася за 
ознаками користування впродовж 3 років, що передували опитуванням, 
організованими (курсами, семінарами, тренінгами з підвищення професійної 
підготовки, підвищення кваліфікації, навчання в системі післядипломної 
освіти тощо) та впродовж 5 років самостійними формами НВЖ. Оскільки 
багато людей зазвичай не обмежуються навчанням у якійсь одній формі 
(тільки організовано або тільки самостійно) та за якимось одним напрямом 
(тільки з підвищення професійної кваліфікації або з опанування якимось 
одним колом навичок, наприклад, комп’ютерних, мовних, керування 
транспортом тощо), навпаки, найбільш активні актори часто поєднують 
водночас різні форми й напрями НВЖ, то для ідентифікації конкретних 
респондентів був застосований кластерний аналіз, що дозволило уникнути 
повторного врахування тих самих опитаних стосовно різних форм і напрямів 
навчання. Стосовно учасників та не учасників НВЖ визначалася міра 
інноваційності на основі агрегованого показника, розрахованого з комплексу 
соціологічних індикаторів частоти використання нових підходів, виробничих 
рішень, обладнання, матеріалів, технологій, інформації у професійній 
діяльності та поза нею; мотивів і стимулів інноваційної поведінки у 
професійній діяльності або відмови від неї; традиційності/інноваційності дій з 
розв’язання проблемних ситуацій; ставлення до нових ідей, технологій, 
речей, товарів і послуг; прихильності користуванню новими 
високотехнологічними товарами; оцінювання чинників, сприятливих для 
впровадження інновацій в українському суспільстві2. 

Кластерний аналіз показав, що за всіма переліченими формами і 
напрямами за аналізований час до НВЖ було залучено 52% економічно 
активного населення України. Тобто, досліджено дві значні й близькі за 
розміром групи населення – залучені та не залучені до НВЖ. Далі методами 
кореляційного та кластерного аналізу було виокремлено з масиву 
респондентів чотири групи, відмінні за мірою інноваційності мислення та 
поведінки. Вони були умовно названі: «консерватори» (їх виявилося 19% 
серед усього опитаного економічно активного населення), «такі, що тяжіють 
до консерваторів» (36%), «такі, що тяжіють до новаторів» (24%), та власне 
«новатори» (21%). Як свідчать наведені в таблиці результати 
кростабуляційного аналізу, міра інноваційності залучених і не залучених до 
НВЖ частин економічно активного населення суттєво відрізняється. 

 

                                                           
1Було опитано 2143 респондентів від 18 років і старших в усіх областях України, АР 

Крим, мм. Києві та Севастополі Стандартні відхилення при достовірних 95% і 
співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становили 1,28–2,13%.  

2Докладний опис методів і результатів дослідження наведений у звіті про виконання 

НДР «Людський фактор інноваційного розвитку українського суспільства» (державний 

реєстраційний номер 0106U005816). 
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Розподіл залученого та незалученого до НВЖ економічно 
активного населення України за мірою інноваційності (дані 2006 р.), % 

Чотири умовні групи за мірою інноваційності Дві частини 
економічно 
активного 
населення 

«Консервато
ри» 

«Ті, що тяжіють 
до 
консерваторів» 

«Ті, що 
тяжіють до 
новаторів» 

«Новатори» 

Залучені до 
НВЖ 

12 31 29 28 

Не залучені 
до НВЖ 

27 40 19 14 

Серед залучених до НВЖ кількість «консерваторів» (12%) і «таких, що 
тяжіють до консерваторів» (31%) разом становила менше половини 
опитаних (43%); серед не залучених – значно більше половини – 67% 
(«консерваторів» – 27%, «тих, що тяжіють до консерваторів» – 40%). І 
навпаки – серед залучених до НВЖ кількість «новаторів» (28%) і «тих, що 
тяжіють до новаторів» (29%) разом становила більше половини опитаних 
(57%); серед не залучених лише 33% («новаторів» – 14%, «тих, що тяжіють 
до новаторів» – 19%). Тобто, частина економічно активного населення, яка 
бере участь у НВЖ, явно відрізняється від решти більш високим рівнем 
інноваційності мислення і дій.  

Отже, в сучасному українському суспільстві простежується закономірний 
зв’язок між НВЖ та інноваційністю, що доводить доцільність посилення 
державної політики стимулювання населення до НВЖ як одного з чинників 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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СИСТЕМОЛОГІЯ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ З  
ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

В статті розглядаються проблеми системології ідеї університету з 
позиції державного управління. Автор порівнює системологію ідеї 
університету з системологією ідеї освітніх систем. Пропонуються шляхи 
реалізації ідеї університету як інструменту впровадження державної 
освітньої політики.  

 
CИСТЕМОЛОГИЯ ИДЕИ УНИВЕРСИТЕТА С ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
В статье рассматриваются проблеми системологии идеи 

университета с позиции государственного управления. Автор 
сравнивает системологию идеи университета с системологией идеи 
образовательный систем. Предлагаются пути реализации идеи 
университета как инструмента внедрения государственной 
образовательной политики.  

 
SISTEMOLOGIA IDEAS OF UNIVERSITY FROM  

THE GOVERNMENT POSITION. 
In article are considered problem sistemologia  ideas of university from a 

government position. The author compares sistemologia ideas of university with  
ideas sistemologia educational systems. Ways of realisation of idea of university 
as tool of introduction of the state educational policy are offered.    

 
Ідея з позиції загального підходу традиційно розглядається як ідея 

суспільна, колективна, особистісна; тобто без достатньої диференціації. 
Перебудова національних університетів, по суті базується на створенні 
принципово нової ідеї взаємодії інтересів університету, держави, 
суспільства, народу, кожного конкретного громадянина. Отож, повстають 
питання: які особливі ідеї повинні стати формами прояву ідеї спільної, що в 
свою чергу, повинна відповідати ідеям забезпечення реалізації інтересів, 
місій, стратегічних планів окремо взятого університету? Роль ідеї 
університету в системі національної ідеї є надзвичайно багатогранною. 
Перш за все, слід зазначити, що створення і реалізація ідеї національного 
університету має колективний характер.    При цьому необхідно 
враховувати, що ідея кожного окремого університету буде пов’язана із його 
місією, функціонуванням. Але реалізація місії та функціонування не можуть 
бути виправданими забезпеченням діяльності колективів університетів та 
конкретних особистостей в межах забезпечення діяльності інституцій. 
Процес суміщення ідей є можливим при умові визначення глобальної ідеї, 
глобальної місії, глобальної мети. Системний підхід дозволяє розглянути 
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університет як відносно відчужену систему, ідея якої складається з 
комплексу ідеї, де однією з складових є вища освіта. Реалізація глобальної 
ідеї в межах системи національних університетів здійснюється через 
самостійні ідеї конкретних університетів. У цьому контексті необхідно 
підкреслити, що зміни, які відбуваються в Україні, принесли університетам не 
тільки самостійно визначати свою структуру, а й самостійно формувати ідею. 
При цьому ступінь стійкості, сталості ідей університету можна розглядати яв 
якості одного із критеріїв  його сформованості й сталості.     
 Ідея університету в українському суспільстві пов’язана не тільки із 
численністю впливів на її формування об’єктів соціально-культурного 
середовища, але й неоднозначністю поведінки структури цього суспільства. 
Ця обставина зумовлює виділення основних елементів структури 
суспільства, що здатні впливати на ідею університету.   
 Університети в Україні пройшли досить довгий еволюційний шлях 
розвитку, що дозволяє розглянути ідею університету з позиції систем та 
системогенетики. Звернення безпосередньо до системологічних засад ідеї 
університету базується на системологічних засадах освітніх систем, що 
описуються у працях В. Фон Гумбольдта, Дж. Ньюмена, К. Яспенсера, Х. 
Ортеги-і-Ґассета, М. Вебера, А. Флекснера, Р. М. Хатчинса, К. Керра, Е. 
Дюркгейма [1].  

Отож, систематизуємо основні сформульовані вищезгаданими вченими, 
системні характеристики та основні положення, що випливають з базових 
положень ідеї освітніх систем. Зазначимо деякі з них:    
 1) Ідея народної або суспільної освіти є однією з провідних складових 
ідеї цивілізаційного життєзабезпечення.       
 2) Перехід до епохи закону випереджаючого розвитку якості людини, 
якості суспільної освіти, якості суспільного розвитку і суспільного інтелекту, 
що  пов’язаний із змінами ідеї інституту освіти.      
 3) Системність ідеї  народної та суспільної освіти не може бути 
визначеною без взаємозв’язку і взаємозалежності їх із системністю 
суспільства та економіки. В даному випадку діє закон адекватної 
системності, в який входить як його частина закон різноманіття.   
 4) Структура системології ідеї освітніх систем, що представлена на 
рис. 1, формується під впливом нових парадигм науки, культури, освіти -  
системній, класифікаційній, циклічній, квалітативній. 

Структура системології ідеї освітніх систем, включає в себе: 
1. Системну антологію  ідеї освітніх систем, в якій розкривається 

особливості системного "світу"  освіти.       
 2. Системну епістемологію ідеї освітніх систем, в якій розкриваються 
особливості та закономірності пізнання ідей національних освітніх систем. 
 3. Системогенетику ідеї освітніх систем, в якій досліджуються та 
інтерпретується  закони дослідження та циклічності у галузі теорії та історії 
державного управління в галузі освіти.        

4. Типологію ідеї освітніх систем, в якій розкривається класифікація й 
основні типи ідей освітніх систем, класифікаційні підходи до упорядкування 
номенклатури дефініцій.  

5. Закони та принципи реалізації ідеї освітніх систем.     
6. Теорію моделювання ідеї освітніх систем.      



 

276 

 Вказані елементи не вичерпують всього різноманіття спрямованості в 
сфері системології, таких як інноватика, теорія експериментів і реформ при 
реалізації ідеї формування освітніх систем, які, по-перше, мають самостійне 
значення; по-друге, дають можливість краще усвідомити вище згадані 
елементи ідеї освітніх систем.      

Проблему реалізації ідеї університету можна розглядати з позиції 
системології. При цьому системологія ідеї університету буде виглядати як 
елемент системології ідеї освіти, так і безпосередньо системологією ідей 
конкретного навчального закладу.  

Отож ми, пропонуємо ввести в науковий обіг та пропонуємо до 
використання категорію «Системологія ідеї університету». Під 
«системологією ідеї університету» ми розуміємо причини, фактори й 
закономірності виникнення латентних смислів ідеї університету.  
 Ідея університету будь-якого рівня розвитку та масштабів відноситься 
до категорії складних абстрактних явищ. Складність є релятивною 
категорією, в якій множина так званих системних параметрів – таких як 
стабільність, циклічність та ін. – визначають багатомірний простір складних 
систем. Розглядаючи системологію ідеї університету, можна помітити, що до 
цієї категорії можуть бути застосовані принципи необхідності та 
достатності. Іншими словами, для забезпечення реалізації ідеї 
університету потрібна наявність певних умов, що повинні здійснювати 
відповідний вплив на локалізацію руйнації його існування.    
 Розглянемо це на прикладі добре відомих складових реалізації ідеї 
університету, що визнані класичними. Так наприклад для забезпечення 
реалізації ідеї у ХХ столітті, як мінімум повинні були витримані наступні 
умови: навчальна ідея, ідея розвитку наукових досліджень, виховна ідея, 
ідея кадрового і матеріально-технічного забезпечення і т.д.   Ідею 
університету можна розглядати як систему реалізації ідей суб’єктів у їх 
взаємозв’язку та взаємозалежності, що знаходяться в постійному русі та 
зміні (розвиток – регрес), оскільки фактори впливу на реалізацію ідеї 
університету постійно змінюються. У відповідності до цього змінюються й 
соціально-культурні відносини що впливають на університет з боку 
зовнішнього середовища. Вплив, що виникає, може мати, наприклад, 
циклічність (повторюваність) і повторюватися по мірі того, як буде 
змінюватися параметр (принцип) ідеї університету, що досягає своєї 
критичної маси, і є для стосунків університету і зовнішнього середовища 
визначальним. Такими параметрами можуть бути: ідеї академічної науки в 
країні, потреба в реалізації ідеї національного університету в конкретному 
суспільстві, країні і т.п. В системології ідеї університету вважається 
доцільним виділяти наступні напрямки:       
 Перший напрямок – системологія ідеї знання, в якій з урахуванням 
макро та мікроорзанізації процесу освіти розкриваються системні 
закономірності організації знання та їх еволюція в різних вимірах (рівень 
країни, міжнародний рівень, глобальний рівень).  

До нових тенденцій в еволюції єдиного корпусу ідей знання 
відносяться:- системологізація ідей знання, формування системології як 
проблемно-орієнтованого наукового політеоретичного комплексу ідей, що 
розкривають єдині методологічні засади функціонування університетів як 
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систем, їх закономірності.  
- формування нового класифікаційного фундаменту в реалізації ідеї 

університету;   
- квалітавізація ідей знання;  
- глобалізація або ж локалізація ідей знання.      

 Другий напрямок – системологія ідей культури, в якій розглядаються 
закономірності розвитку ідей культури як напрямку роботи університету, що 
впливає на забезпечення механізму розвитку держави.     
 Третій напрямок – системологія педагогічних ідей в університетському 
середовищі, в якій розкриваються системні закономірності розвитку і 
функціонування теоретичних поглядів педагогів (науковців та практиків) в 
контексті розвитку педагогічної думки в загальному сенсі.     
 Четвертий напрямок – безпосередньо системологія ідей університету в 
вузькому розумінні. В ньому розкривається системні закономірності й 
принципи розвитку ідеї університету, що містило б у собі ідеї університетів 
різних країн, геополітичних регіонів, або ж планетарний рівень.    
 Системологія ідеї університету може бути розглянута в межах 
системології освіти, при тому, що вище згадані напрямки а даному випадку 
будуть мати місце.  

Відносно системології ідеї університету можна виокремити наступні 
можливі напрямки:           
 1) Системологія ідеї управління, в якій розглядаються особливості її 
системного розвитку, в загальному смислі.      
 2) Системологія ідеї університету з позиції культури, ділової та 
корпоративної етики в якій розглядаються закономірності розвитку ідеї з 
позиції університету як системи внутрішніх відносин, що забезпечує 
виконання функцій механізму забезпечення розвитку суспільства як системи.
 3) Системологія ідеї розвитку управлінських процесів університетом, в 
якій розкриваються системні закономірності розвитку і функціонування ідеї 
системи державного управління кожним окремо взятим навчальним 
закладом. 

4) Ситемологія ідеї університету, що розкриває особливості етапів 
прояву її "глобальних векторів".         
 Системологія ідеї університету порівняно із системологією 
університету можна  розглядати з позиції системної онтології, яка розкриває 
картину ідеї кожного університету або його структурного підрозділу. В цій 
його якості ідея університету виглядає як невід'ємна і важлива частина 
системології освіти.  Зрозуміти "університет" як систему – це означає, 
перш за все, осягнути його внутрішню та зовнішню систему управління.  
 Синтетична революція в розвитку людської цивілізації підсилює роль 
суспільного виробництва людини через систему освіти і стрімко зростаючої 
якості освітніх систем, їх системного змісту. Таке виробництво стає 
можливим лише за умов забезпечення реалізації ідеї кожної з складових 
будь якої системи.         

Зовнішнє системне оточення університету дозволяє осягнути механізми 
через які університет реалізує свої функціональні стратегії. З точки зору 
системної онтології виділимо наступні принципи:     
 - ієрархічність самих функцій управління, в тому числі функцій, що 
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можна віднести до забезпечення реалізації ідеї університету;   
 - розподіл в межах ієрархічного підходу загальних спеціалізованих 
функцій по забезпеченню реалізації ідеї університету;     
 - розрізняння функцій управління, спрямованих на забезпечення 
реалізації ідеї університету та етапів здійснення життєвого циклу об'єктів 
управління в межах університету, тобто формування і розвитку стратегій по 
забезпеченню реалізації ідеї;  - значне урізноманітнення функцій 
та виділення основних, тобто таких, у зовнішньому середовищі яких 
відбувається агрегація спеціалізованих функцій  (принцип певним чином є 
наслідком дії закону різноманітності);        

- детермінації складу основних функцій за рівнями управління;   
- відповідність різноманіття функцій управління, спрямованих на 

забезпечення реалізації ідеї університету як об'єкта управління. (Принцип 
потребує, щоб рівень диференційованості функцій управління відповідав 
складності об'єкту управління). Функціональна структура системи управління 
університетом є системою відносин між основними його функціями. 
Інтелектуально-інноваційна революція як частина "синтетичної революції" 
якісно змінює парадигму управління освітніми системами, й університетом, 
зокрема.  Якість управління освітніми системами і університетами як 
однією з форм таких систем, знаходиться в умовах зростання динаміки 
науково-технічного прогресу та ринкової кон'юнктури, і все більше залежить 
від якості інноваційних процесів по всім типам структур та їх взаємозв'язків. 
  Ідея університету пов'язана з полісистемністю та циклічністю 
освітніх систем. Одним з синтетичних законів є закон нерівномірності 
реалізації циклічних закономірностей в системі. Підсистемам університету 
властива нерівномірність розвитку як цілого у часі. Формуються "цикли 
спрямовані на різноманіття" – хвилі гармонізації та дисгармонізації, 
синхронізації та десинхронізації  "різноманіття цілого" і в процесі його 
розвитку в динамічному середовищі. Це проявляється в нерівномірності 
розвитку структури предметів, що викладаються, різноманітті напрямків і тем 
занять, в яких відображається нерівномірність розвитку науки і техніки; а 
також нерівномірності циклів оновлення змісту в дисциплінах, що 
викладаються (відбувається прискорення інноваційних процесів в предметах 
дисциплін, що відображають техніку та технологію).    

Університет, що діє умовах державної політики в галузі освіти, буде 
реагувати на всі зміни в соціально-економічному, соціально-політичному, 
соціально-культурному середовищі. В цих умовах ідея системи безперервної 
освіти (на вершині якої знаходиться університет) стає частиною структури 
ідеї освітніх систем (важливою компонентою ідеї існування і розвитку 
суспільства).  В межах системології ідеї університету, епістемологія є 
таким її напрямком, що є орієнтованим на дослідження методологічних 
проблем в галузі теорії та історії державного управління, спрямованих на 
забезпечення реалізації ідеї університету, а також на дослідження таких 
питань, як методи врахування циклічності розвитку держави, теорія 
рефлексії освітніх систем. В структурі епістемології реалізації ідеї 
університету можна виділити:   

1) Теорію експерименту в галузі державного управління;   
 2) Управлінську інноватику;        
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 3) Фактор циклічності розвитку держави.;     
 4) Класифікаційні методи дослідження системи управління 
університетом;  

5) Теорію суспільного інтелекту та теорію фундаментальних 
суперечностей.   

Суспільний інтелект на думку А.І Субетто, це сукупний інтелект 
("загальний інтелект" за термінологією К. Маркса) суспільства, який виглядає 
як соціокультурні форми синтезу суспільної свідомості та знання, інститутів, 
науки, культури та освіти, різноманітних структур групового інтелекту різних 
суспільних формацій у відповідності із діючим механізмом соціальної, 
економічної, національно-етнічної диференціації, при тім що він повинен 
реалізовуватися через свої сукупно-інтелектуальні функції управління 
процесу створення майбутнього стану – прогнозування, планування, 
проектування, програмування, стандартизації, формування доктрин ідеалів, 
ідей і т. д [5].   Університет є основним інститутом, що разом із 
соціальним інститутом родини,  відтворює якості суспільного інтелекту, 
культури, знання і їх важливіших компонентів – якості науки та культури. 
Функція передачі і розвитку належить саме університетам. Таким чином, 
зростає роль університету в освітньому наслідуванні та соціогенетики цих 
процесів. Університет, як система, завжди несе в собі елементи розвитку 
минулого. При цьому, його зміст змінюється поступово й еволюційний 
процес його розвитку має повільний характер. З цих причин ми визначаємо 
природу розвитку ідеї університету, як еволюційну.      

Освітня генетика включає в себе два головних напрямки:   
 1) Розкриття функцій освіти як соціогенетичного механізму по 
відношенню до всієї структурі соціальної генетики.     
 2) Розкриття особливостей дії системогенетичних законів в контексті 
безпосередньо освітньої генетики  - теорії, дослідження наслідкових зв'язків 
в еволюції університету, так і всієї освіти як соціального інституту.  
 Стан університету перш за все заселить і визначається на рівні 
держави. Так само й ідея університету може формуватися під впливом 
держави. Ідеї університету еволюційно змінюються, так само як відбувається 
еволюція розвитку держави. Введення категорії "Системологія ідеї 
університету" дозволить: отримати системне уявлення про реалізацію ідеї 
університету в співвідношення із суспільним розвитком; сформувати 
стратегію університету таким чином, щоб своєчасно протидіяти загрозам 
руйнування ідеї університету, забезпечити найбільшу ефективність у 
прийнятті державно-управлінських рішень в питаннях стратегії, тактики 
освітньої політики, що реалізується державою.  
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ІНКЛЮЗІЯ: НОВИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ  
ТА БАР'ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ. 

 
Автор розглядає проблему інклюзивного навчання дітей з 

інвалідністю в загальноосвітніх закладах. Аналізує особливості підходу. 
Визначає перешкоди впровадження інклюзії, обумовлені соціально-
економічним, політичним розвитком України та психологічними бар'єрами 
суб'єктів навчально-виховного процесу. Ключові слова: діти з інвалідністю, 
інклюзія, бар'єри. 

 
Сучасний етап розвитку людства характеризується переосмисленням і 

зміною ставлення суспільства і держави щодо інвалідів, визнанням не лише 
їх прав, а й усвідомленням обов’язку забезпечити рівні можливості в різних 
галузях життя, зокрема і в освіті. Україна теж включилась в ці загальносвітові 
процеси і робить перші кроки щодо запровадження інклюзивного навчання. 

Поняття “інклюзія” прийшло до нас з Заходу, але як свідчить практика, 
реалізація будь-яких соціальних проектів на теренах нашої держави шляхом 
копіювання західних моделей просто неможливе. Вітчизняна модель інклюзії 
в освіті повинна враховувати особливості соціально-економічного, 
політичного розвитку України, готовність суспільства до нововведень. Тому 
наше теоретичне дослідження мало за мету проаналізувати особливості 
інклюзивного підходу щодо освіти дітей з психофізичними вадами та 
визначити можливі бар'єри його запровадження . 

Створення спеціальних класів в загальноосвітніх школах для “особливих 
дітей” або навчання такої дитини в звичайному класі без врахування його 
особливостей не виправдало себе як форма інтеграції. Як свідчать 
дослідження [1], діти з інвалідністю залишаються ізольованими від здорових 
дітей, останні не ініціюють стосунків з ними, приймаючи модель спеціальної 
освіти. Негативними наслідками такої інтеграції, є набута соціальна 
інвалідність, почуття власної неповноцінності дітей з психофізичними 
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вадами. 
На зміну названих форм прийшла ідея інклюзивного навчання. 

Англійське дієслово "inclusion" перекладається як утримувати, включати, 
мати місце в своєму складі. Воно віддзеркалює нову філософію сприйняття 
людей з обмеженими можливостями: суспільство повинно не лише прийняти 
їх, а й визнати право бути не такими як всі. 

Визнаючи освіту найважливішим ресурсом інтеграції інвалідів, світова 
спільнота приймає ряд документів і заходів щодо підтримки інклюзії в освіті. 
Інклюзивною, як зазначається в Саламанській декларації [6,с.11], є школа, в 
якій спільно навчаються всі діти незалежно від будь-яких відмінностей, що 
існують між ними. Головна мета інклюзивних шкіл – створити умови для 
рівних можливостей всіх дітей, для найбільш повноцінного соціального 
життя, забезпечити турботу про кожного члена співтовариства. Цей тип шкіл, 
вимагає пристосування середовища до особливих освітніх потреб дитини, а 
не навпаки. 

Серед позитивних результатів запровадження програми «Школа для 
всіх» дослідники називають наступні: 

1) створення в загальноосвітніх закладах спеціальних умов для 
навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

2) створення гнучкого адаптивного освітнього середовища, яке може 
відповідати потребам усіх дітей, що відвідують заклад; 

3) навчання в умовах загальних класів масової школи з наданням 
психолого-педагогічної допомоги профільних спеціалістів; 

4) підготовка дитячого, батьківського, педагогічного колективів до 
прийняття дітей з обмеженими можливостями; створення комфортних умов 
для навчання всіх дітей, які б сприяли досягненню максимального рівня 
розвитку і соціальної реабілітації дитини та інтеграції в суспільство; 

5) формування навичок толерантності в суспільстві. [3] 
Як свідчить аналіз літератури, проблема бар'єрів впровадження інклюзії 

в освіті є недостатньо дослідженою. Умовно їх можна поділити на дві групи: 
об'єктивні та суб'єктивні. Перша група обумовлена особливостями 
вітчизняних соціокультурних умов, друга — це психологічні бар'єри. 

Малафєєв М.М. [5] описує соціокультурні умови впровадження інклюзії в 
Росії, на нашу думку, вони дуже близькі і до українських реалій. Дослідник 
вказує: 1) Європа, на відміну від Росії та України, до процесів інтеграції 
пришла в часи законодавчо закріплених, стабільних норм демократії та 
економічного підйому. Обговорення проблем відбувалось в межах чітких 
законодавчих положень, а в нашій державі вони лише створюються. 

2) Затримує поширення інклюзивних закладів слаборозвинений рух 
благодійності, який не стимулюється економічним законодавством.  

3) Обмеженість висвітлення проблем інвалідів в ЗМІ призводить до 
закріплення в суспільній свідомості уявлення про дітей з психофізичними 
вадами як маргінальну групу суспільства. 

4) “Найважливішим є те, що на заході ідея соціальної і освітньої 
інтеграції відбувалась в 90-х роках під гаслом поваги до відмінностей між 
людьми, їх права бути не такими, як всі. В Росії ж інтеграція на практиці 
відбувається під гаслом захисту права аномальної дитини бути , як всі”[4]. 

Інклюзія - це нововведення, яке потрібно прийняти не лише на 
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професійному рівні, а й на особистісному. Заважати цьому можуть 
різноманітні психологічні бар'єри. Для пояснення походження цих феноменів 
Банч Е., Валео Г. [1] використовують психологічну теорію научіння                     
А. Бандури. Згідно його теорії, научіння відбувається, коли людина 
спостерігає і копіює поведінку інших. Цей процес відбувається в чотири 
етапи. “Увага” - на цьому етапі особистість помічає щось цікаве навколо 
себе. “Збереження в пам'яті” - етап, на якому особистість зберігає дію в 
довготривалій пам'яті. “Відтворювання” - особистість копіює дію. “Мотивація” 
оточення реагує на скопійовану дію винагородою чи покаранням. 

Людина в своєму житті спостерігає і приймає існуюче ставлення щодо 
людей з обмеженими можливостями. В системі, де найпоширенішим є 
навчання інвалідів в спеціальних школах, закономірним є копіювання форм 
поведінки, які відповідають характеристикам цього освітянського підходу: 
уникнення спілкування з інвалідами або зведення його до мінімуму, 
категорізують їх як “інших”, використовуючи словесні образи, прилюдні 
приниження. 

В інклюзивному середовищі особистість проходить ці ж стадії 
соціального научіння, але результати зовсім інші. Як засвідчують 
дослідження вище названих авторів [1], учні, які навчаються в інклюзивних 
школах більш активні в установленні дружніх стосунків з дітьми з 
інвалідністю, залучають їх до різноманітних заходів, адекватно сприймають 
їхні скромні досягнення. 

Результати цього дослідження є дуже важливим для розв’язання нашої 
проблеми. Необхідно враховувати, що всі спеціалісти галузі освіти, весь 
персонал школи виріс в системі, де стверджувалось, що місце людини з 
вадами в спеціалізованій школі, а не в загальноосвітніх закладах. Тому 
важливою є задача підготовки всіх учасників навчально  - виховного процесу 
щодо інклюзії в освіті. 

Заплановані зміни в суспільстві, до яких повинно призвести введення 
інклюзії, цілеспрямованість дій в запровадженні підходу дозволяють нам 
віднести інклюзивне навчання до інновацій в освіті. Психологічні бар'єри 
щодо використання інноваційних технологій в освіті досліджували Носков 
В.І., Кальянов А.В., Мірошниченко О.В. Вони визначили дванадцять 
можливих видів: - бар'єр марки — відсутність віри окремих фахівців в 
реальні можливості свого структурного підрозділу закладу освіти; 

− бар'єр "шеф" - відсутність віри в організаторські, професійні та інші 
здібності керівництва; 

− бар'єр зміни місця роботи — окремі фахівці мають страх бути 
звільненими через скорочення штатів; 

− бар'єр рекорду - невпевненість в тому, що в найближчий час будуть 
досягненні певні результати в процесі інноваційної діяльності; 

− бар'єр партнеру, невпевненість в силах колег, острах нових завдань 
через нездатність окремих працівників вирішувати поставлені задачі; 

− бар'єр винагороди (інтересу)- почуття страху  через зниження 
винагород за результати своєї праці; 

− бар'єр некомпетентності - невпевненість в успішному виконанні роботи 
за новими технологіями; 

− бар'єр ідилії — окремі фахівці вважають, що вони багато досягли і не 
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зобов’язані вдосконалювати свої знання, вміння, навички. 

− бар'єр звички — прагнення працювати за звичними схемами через 
особистісний консерватизм; 

− бар'єр “соціальний затишок” - острах окремих фахівців змінити 
колектив; 

− бар'єр збільшення психофізіологічного навантаження — обмеження 
своїх обов'язків через побоювання збільшення навантажень [4,с. 37-38] 

Українська дослідниця М. Захарчу вказує, що в основі неприйняття 
педагогічних інновацій лежить опір особистості педагога знеціненню власної 
“Я” - концепції. Антиінноваційна поведінка виявляється в чутливості до 
критики, страху перед невизначеністю, небажанні витрачати сили на нові 
способи діяльності, остраху і неприйнятті всього нового, що може порушити 
душевний баланс рівноваги, задоволеності положенням [2, с. 147]. 

Таким чином, введення інклюзивного підходу щодо навчання дітей з 
інвалідністю, ставить перед системою післядипломної освіти проблему 
підготовки педагогічних кадрів здатних працювати в нових умовах. 
Подолання психологічних бар'єрів фахівців можливе в процесі формування 
психологічної готовності до діяльності в інклюзивному середовищі, що є 
подальшою перспективою нашого дослідження. 
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освіти в умовах глобалізації постає соціально-педагогічний феномен 
стандартизації змісту освіти підготовки працересурсного потенціалу 
держави. Проаналізовано підходи щодо створення державних   стандартів 
професійно-технічної освіти України нового покоління, заснованих на 
компетенція та модульному підході на основі творчого використання 
прогресивного досвіду Російської Федерації щодо створення професійних 
стандартів. 
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Аннотация. Важнейшим фактором качества профессионально-

технического образования в условиях глобализации выступает 
социально-педагогический феномен стандартизации содержания 
образования подготовки трудового потенциала государства. 
Проанализированы подходы по созданию государственных стандартов 
профессионально-технического образования Украины нового поколения, 
основанных на компетенциях и модульном подходе на основе творческого 
использования прогрессивного опыта Российской Федерации по созданию 
профессиональных стандартов.   

Характерною особливістю системи професійно-технічної освіти (ПТО) 
України завжди була її щільна інтеграція в економіку держави. 
Ретроспективний аналіз розвитку системи дозволяє зробити висновок про 
те, що під час соціалістичної доби в умовах стабільної планової економіки 
система професійно-технічної освіти теж мала надзвичайно ефективні 
вектори  розвитку. Сьогодні, під час загострення кризових явищ, стагнації 
національної економіки, коли в коллапсному стані знаходиться більшість 
галузей народного господарства, система ПТО також зазнає значних 
негативних змін та трансформацій, результатом чого є виникнення 
суперечностей та поява протиріч, і в першу чергу - невідповідності якості 



 

285 

підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ вимогам сучасного   
виробництва та  потребам ринку праці.    

Але, у новому тисячолітті якість постає центральною проблемою  
цивілізації - якість інформації, якість політики, якість виробництва, якість 
техніки і технологій, якість культури, науки, в кожному з цих випадків якість 
виступає головним фактором стану, розвитку й перспективою вирішення 
проблем [2, С. 77].  В умовах глобалізації, проблема якісної освіти набуває 
соціального характеру, і пов’язана з можливістю найкращої реалізації 
творчих професійних здібностей особистості щодо отримання нею гідного 
рівня життя і знаходження належного місця у людському соціумі.    

В професійно-технічній освіти якість, як складне багатофакторне 
поняття реалізується через зміст освіти, який є складовою  державних 
стандартів професійно-технічної освіти. Сьогодні, як і в Російській Федерації, 
так і в Україні відбувається творчий пошук моделі стандарту професійної 
освіти нового покоління, що ґрунтується на компетентісному підході. 
Розглянемо процес стандартизації в системі ПТО України в аспекті творчого 
використання інноваційних ідей і досвіду щодо розроблення професійних 
стандартів Російської Федерації, який набуває актуальності в зв’язку з 
процесами укріплення позицій світового ринку та появою транснаціональної 
міграції робочої сили. Зростаючу роль професійного стандарту підкреслює і 
той факт, що сьогодні у світі сертифікація робітника відповідно стандарту 
професійного співтовариства або наявність диплому міжнародної 
акредитації надає йому значні конкурентні переваги в будь якій державі 
щодо працевлаштування у порівнянні зі звичайним дипломом.   

Насамперед, хотілось би окреслити алгоритм розвитку процесу 
стандартизації за сучасними міжнародними підходами. Він полягає в тому, 
що для кожної галузі професійної діяльності (галузевими роботодавцями на 
основі функціонального аналізу) встановлюються професійні стандарти, які 
дозволяють визначити професійні компетенції та вимоги до кваліфікації 
робітника з подальшим переносом їх в галузеву та національну рамку 
кваліфікацій, де кожна професія співвідноситься з певним рівнем і на 
кожному з них містить вимоги до якості виконання робітником трудових 
функції [1].  В наслідок зміни освітньої парадигми - роботодавці визначають 
чому вчити, а освітні установи як вчити, професійний стандарт постає 
основою створення державного освітнього стандарту (ДОС) підготовки 
кваліфікованих робітників в закладах освіти та розроблення відповідних 
освітніх рівнів кваліфікації, описів-дескрипторів, модулів компетенції. В 
наслідок чого ДОС стає підставою щодо здійснення  професійної підготовки,   
реалізації плану навчального процесу, видачі дипломів випускникам, 
акредитації й атестації навчального закладу тощо.  

Російськими науковцями було проаналізовано кращі світові моделі 
професійного стандарту. Але, реалізація таких підходів в Росії потребувала 
створення відповідної організації, яка б визначала вимоги роботодавців 
щодо змісту підготовки і взяла на себе обов’язки й відповідальність щодо 
розробки професійних стандартів (ПС). Такими організаціями стали 
Російська спілка промисловців і підприємців (РСПП) та Національна агенція 
з розвитку кваліфікацій, діяльність яких у 2007-2008 рр. було спрямовано на 
розробку: Макету ПС; Положення про ПС; методичні рекомендації до 
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розроблення ПС та узгодження аспектів використання Макету та Положення 
ПС з Міносвіти РФ.  Результатом спільних зусиль Федерації рестораторів і 
отельєрів Росії, Центру розвитку проблем професійної освіти при підтримці 
Європейського Фонду освіти у 2008 р. було створено перші професійні 
стандарти другого покоління сфери харчування. На їх основі було 
сформовано пропозиції щодо формування модульних програм, заснованих 
на компетенціях, а також пропозиції щодо нових поколінь державних освітніх 
стандартів початкової професійної освіти Російської Федерації.   

Аналіз матеріалів канадського проекту «Децентралізація управління 
професійним навчанням в Україні», які вийшли під егідою Департаменту 
ПТО Міністерства освіти і науки України (МОН) у 2009 р. свідчить про те, що 
вітчизняні проекти Положення про макет ПС, проект макету ПС, паспорт ПС, 
розроблені з врахуванням Російського досвіду [3, С.32-52].  Але, на наш 
погляд, не зрозуміло, чому МОН України взяло на себе функції розробника 
професійних стандартів, коли по суті, його повноваженнями є розроблення  
освітніх стандартів? Залишається зробити висновок, що окрім самої системи 
ПТО проблеми: створення сучасних ПС; оновлення застарілих 
кваліфікаційних характеристик; «роздутий» класифікатор професій (якій 
містить більш ніж 4500 професій та видів робіт, коли в європейських країнах 
він сягає 200-300 професій); створення національної системи кваліфікації не 
турбують ні галузевих роботодавців, ні відповідні інститути Міністерства 
праці і соціальної політики, ні Мінекономіки. Критики зазнає і існуючий 
перелік професій, за якими ведеться підготовка у професійно-технічних 
начальних закладах, який  з 1988 року було оновлено тільки раз, і теж 
далеко не ефективно. На наш погляд, відсутність системного комплексного 
державного підходу в аспекті розглянутої нами проблеми може призвести до 
негативних економічних та соціальних наслідків. 
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ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
У роботі розглядається значення ключових компетентностей, що грають 

важливу роль у підготовці вчителів іноземної (англійської) мови. 
Приділяється увага структурній схемі вибору та визначення цих 
компетентностей. 

Один з найскладніших аспектів проекту DeSeCo, котрий задає таке 
пряме питання як, «Що є ключові компетентності?» ніколи не призводить до 
простої відповіді. В цьому складному питанні до сих пір шукають  
безсумнівний факт [4]. 

Одним з припущень є те, що компетентність виступає як властивість, 
характеристика особистості, що дозволяє їй розв’язувати, виносити 
судження в певній галузі людського буття. При цьому, як відповідна 
властивість виступають знання, поінформованість, досвід соціально-
професійної життєдіяльності людини [5]. 

Перш ніж перейти до того, що – з міжнародної та міждисциплінарної 
точки зору – є найкритичнішим питанням у обговоренні нових 
компетентностей, які повинні бути розглянуті у майбутньому, важливо 
визначити два загальних припущення, які слід мати на увазі під час 
обговорення ключових компетентностей: 

 важливість базових навичок, - тематичні знання та основні 
навички не є відповідними рішеннями необхідними для підготовки 
майбутнього вчителя іноземної мови, але країни повинні приділяти велику 
увагу розвиткові вищої педагогічної освіти, що підвищить педагогічний 
професійний рівень; 

 значення факторів навколишнього середовища, - придбання і 
утримання компетентностей - це не тільки питання особистих зусиль 
майбутнього вчителя, але також залежність від наявності сприятливих умов, 
матеріалу, інститутів і соціального середовища; і хоча внутрішня структура 
компетентностей (знання, уміння, комунікативні здібності, цінності і їх 
взаємозв'язок) є важливим параметром визначення, структура соціально-
економічних і політичних компетентностей не менш залежить від 
навколишнього середовища. 

На основі вище зазначених припущень, ми можемо тепер зосередитися 
на деяких з ідей, розкритих для обговорення у документі проекту DeSeCo 
(Rychen & Salganik, 2003) [4], а саме, на трьох важливих питаннях: 

 основні бачення та точки стикання ключових компетентностей у 
питанні розвитку та становленні майбутнього вчителя іноземної мови; 

 для чого потрібні ключові компетентності; 
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 які ключові компетентності впливають на підвищення рівня 
педагогічної діяльності майбутнього вчителя. 

Таким чином, одним з основних бачень ключових компетентностей на 
думку Goody (2001) [2] є досягнення успіху у житті, що залежить значною 
мірою від відповідного суспільства, індивідуального стилю життя та певного 
відношення до життя та праці. 

Також існують деякі ключові цінності, які складають «успішну педагогічну 
діяльність» загалом, і це сумісно з будь-якою головною моральною теорією 
за Canto-Sperber & Dupuy [1]: 

 близькі комунікативно направлені стосунки з соціумом; 

 розуміння майбутнім вчителем себе та навколишнього світу; 

 автономна взаємодія з фізичним та соціальним середовищем; 

 значення досягнень та задоволення результативністю своєї 
праці у педагогічній діяльності. 

Ключові компетентності повинні бути зв’язані концептуально з 
результатами. Вони не закінчуються самі по собі, але є ресурсами, що дають 
певні результати. Тоді вирішальне питання є таке: з якої по яку міру ключові 
компетентності, які ми розглядаємо та визначаємо, дійсно впливають на 
успішне життя та добре функціонування суспільства та майбутнього 
вчителя, який у ньому працює. 

Вимоги до ключових компетентностей полягають у вирішенні 
складнощів, з якими майбутній педагог може стикатися у контексті роботи та 
повсякденного життя. Відповідно до Kegan (2001) [3], котрий проаналізував 
декілька академічних есе, багато з вимог, які виникають перед вчителем 
іноземної мови у сучасному світі, закликають до розвитку критичної позиції 
та активним і рефлексивним підходам до життя з боку особистості. 

Вимоги та виклики, які постають перед майбутнім вчителем іноземної 
мови, дуже різноманітні; педагог повинен сприяти економічному, 
політичному та цивільному розвиткові суспільства, спираючись на ключові 
компетентності. 

Дійсно, огляд різноманітних знань та реєстру компетентностей, згідно 
вченим, які працюють у проекті DeSeCo [4], припускають, що здібності, такі 
як відклик накопичених знань або здібностей до судження, дійсно необхідні, 
але, для багатьох  вимог сучасного життя, не достатні. 

Використовуючи орієнтоване на попит та міжнародне значення, 
внутрішні структури компетентності  можуть бути отримані з вимог, з якими 
майбутній вчитель стикається у контексті роботи та повсякденного життя. 

Згідно проекту DeSeCo [4] не існує чіткого визначення поняття 
компетентності і ніхто не може відповісти, які ж компетентності майбутнього 
педагога іноземної мови можуть називатися ключовими. Але базуючись на 
основі висновків соціальних досліджень, ідентифікували три категорії 
ключових компетентностей, які пов'язані з широкими вимогами сучасного 
життя: 

 компетентності діючі автономно, - виявлення і захист власних 
прав, обмежень та потреб, здатність відстоювати свої права та інтереси; 

 компетентності, що використовують інструменти інтерактивного 
навчання, - включають в себе інструменти, які мають відношення до 
досягнення багатьох важливі побутових та професійних вимог сучасного 
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суспільства, в тому числі мови, інформації і знань; 

 компетентності , що поєднують людей та функціонують в 
соціально неоднорідних групах суспільства, - включають в себе всі 
повноваження, які мають відношення до ефективної взаємодії з іншими 
людьми, а саме і міжособистісні або соціальні навички. 

Отже, проаналізувавши зазначені джерела, можна зробити висновок, 
що ключові компетентності у підготовці майбутніх вчителів англійської мови  
грають важливу роль та виконують такі функції, як активізація діапазона 
певних навичок, знань, поведінки, процесів, вірувань, відносин, розвиток 
критичного мислення та рефлексивного підходу до життя. 
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТУТУ 

 
Розкривається сутність організаційних форм начального процесу та 

надаються рекомендації щодо ефективного їх використання. 
Влияние организационных форм обучения на результативность 

деятельности университета. Раскрывается суть организационных форм 
учебного процесса и даются рекомендации относительно их 
эффективного применения. 

Influence of organizational modes of study on productivity of activity of 
university. The essence of organizational forms of educational process reveals 
and recommendations concerning their effective application are made 
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Завжди поняття форм ефективного використання форм організації 
навчання було предметом дослідження. Саме процес взаємодії науково-
педагогічних працівників і студентів (слухачів) викликає пошук доцільного 
розподілу навчально-організаційних функцій, добору і послідовності ланок 
навчальної роботи, часового і просторового режиму. В своїй статті автори 
зробили спробу розкрити найдоцільніші форми організації навчальної 
діяльності в залежності від мети заняття, а саме: індивідуальну, фронтальну, 
групову, колективну та надати рекомендації щодо їх використання в 
навчальному процесі[1-3]. 

Відомо, що навчальний процес в університеті як єдність навчання і 
виховання, освіти і розвитку особистості, як цілеспрямована і 
взаємопов’язана діяльність науково-педагогічних працівників та студентів 
містить: 

- теоретичну і практичну підготовку студентів під час занять; 
- організовану систему пізнавальної діяльності; 
- виховну і культурно-масову роботу; 
- практику та стажування. 
Для досягнення головної мети – підготовки висококваліфікованих 

фахівців в університетському середовищі – необхідні потужні зусилля усіх 
структурних підрозділів університету, але визначальною фігурою у 
педагогічному процесі є науково-педагогічний працівник. З цієї нагоди дуже 
влучно висловлювався видатний український педагог В.О. Сухомлинський: 
"Серед вогників інтелектуальної культури, які сяють навколо школяра, 
вчитель мусить бути найяскравішим вогником". З даною думкою не можна не 
погодиться, тим більше з позиції дослідження університету, його ідей, 
стратегічних позицій розвитку[1, c.13].  

Взаємопов’язана праця педагога та студента не може існувати поза 
межами необхідної організаційної форми. Вона повинна бути організованою 
у відповідності до мети заняття, тобто конкретному заняттю повинна 
відповідати найдоцільніша із форм, суть яких розглядатиметься нижче. 

Форма організації навчання – це зовнішнє вираження узгодженої 
діяльності викладача і студентів (слухачів), що здійснюється у 
встановленому порядку та в певному часовому та просторовому режимі. 
Знання, уміння та навички студенти можуть набути не лише на навчальних 
заняттях. Велику роль в їх закріпленні та удосконаленні відіграють планові 
роботи з обслуговування техніки та технологій, інші заходи на стажуванні 
або ж виробничих та педагогічних практиках та ін. Крім того, через 
невеликий термін навчання в університеті виникає необхідність широкого 
залучення в інтересах всебічної підготовки різних видів пізнавальної роботи. 

Таким чином, загальні форми організації навчального процесу можна 
об'єднати в три групи: 

− навчально-планові (теоретичні та практичні заняття, тренування, 
навчання); 

− службово-планові (практичні роботи з обслуговування техніки та 
технологій, дні регламентних робіт); 

− суспільно-планові (технічні гуртки, школи передового досвіду, 
змагання, конкурси, олімпіади, вікторини, конференції та ін.). 

Розглянемо більш детально перелічені групи організаційних форм 
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навчання.  
Як відомо, до навчально-планових форм навчання відносять: лекції, 

семінари, групові та практичні заняття в аудиторії, самостійну роботу під 
керівництвом викладача, лабораторні роботи, консультації, тренування. 

Перераховані форми занять в своїй більшості є класно-урочними 
заняттями. Такі заняття відрізняються тим, що навчальна робота 
здійснюється з групою (потоком) студентів приблизно одного віку, рівня 
підготовки, протягом певного часу і за встановленим розкладом занять. Ця 
форма занять має свої позитивні та негативні сторони, знання яких, з одного 
боку, дозволить підняти результативність начальної роботи, а з іншого – 
зменшити негативний вплив на навчальний процес[2, c. 23]. 

Позитивним в класно-урочній системі є: 
1) керівна роль викладача; 
2) зміна видів занять протягом навчального дня (тижня); 
3) можливість застосування різних методів навчання з урахуванням 

підготовленості головних дійових осіб навчального процесу; 
4) створення умов для підняття активності студентів; 
5) раціональне використання навчального часу; 
6) забезпечення послідовного, системного вивчення навчального 

матеріалу. 
До недоліків класно-урочної системи можна віднести: 
1) керівник заняття в процесі навчання орієнтується (темп викладання, 

глибина навчального матеріалу) на середнього студента; 
2) кожний студент сприймає матеріал незалежно від своїх 

можливостей, він не може сприймати знання швидше за темп, якого 
дотримується керівник заняття; 

3) важко здійснити індивідуальний підхід під час заняття; 
4) студенти відраховуються, якщо не засвоїли навчальний матеріал 

дисципліни. 
Під час формування навчальних груп необхідно, щоб у кожній з них була 

приблизно однакова кількість студентів високого і низького рівня підготовки. 
При формування груп також необхідно враховувати наявність лідерів і 
активістів, це саме ті студенти, які зможуть в майбутньому допомагати 
керівникові заняття в навчальному процесі[3, c.23]. 

Складання розкладу занять повинно здійснюватись з урахування 
рекомендацій наукової організації праці, а саме: 

− враховувати динаміку працездатності слухачів (студентів) протягом 
навчального дня і тижня; 

− передбачати доцільне чергування занять з напруженою розумовою 
діяльністю і занять, які потребують механізації, автоматизації, 
відпрацювання документації, креслення і т. ін. для досягнення навчальної 
мети; 

− доцільно використовувати навчальні класи з точки зору їх 
рівномірного навантаження; 

− домагатися рівномірного навантаження студентів протягом 
навчального місяця та семестру, але при цьому враховувати інтереси 
науково-педагогічних працівників. 

− Одним з найефективніших методів підняття результативності 
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класно-урочної системи є підготовленість викладача до проведення заняття 
з конкретною групою. Підготовленість до заняття вимірюється: 

− вивченням і знанням студентів групи; 
− єдиним стилем викладання змісту навчального матеріалу 

принаймні на даному занятті; 
− глибоким знанням матеріалу заняття; 
− завчасним та ретельним плануванням навчальної роботи та 

підготовкою навчально-матеріального забезпечення. 
Василь Олександрович Сухомлинський зазначав, що викладач до 

заняття готується все своє життя.  
Підготовка до заняття складається з: 
− формулювання теми та навчальних питань; 
− визначення навчальної та виховної мети; 
− підбору навчального матеріалу до теми; 
− визначення організаційної форми заняття; 
− визначення методики та організаційних прийомів на всі фази 

заняття; 
− визначення форм контролю й оцінювання знань, умінь та навичок; 
− доцільний розподіл часу на частини та навчальні питання заняття; 
− визначення місця спостереження, демонстрування наочних 

посібників і опитування в рамках заняття; 
− відпрацювання методичних матеріалів (методична розробка, план-

конспект або план заняття); 
− перевірка власної готовності керівника до заняття та перевірка 

готовності до заняття студентів (слухачів). 
Тематичне планування заняття передбачає: 
− визначення виду заняття (організаційної форми навчання); 
− визначення обсягу навчального матеріалу; 
− виготовлення чи підбір наочних посібників, технічних засобів 

навчання, які будуть використовуватись на занятті, навчально-матеріальної 
літератури з вказівками сторінок для підготовки до заняття. 

При наявності методичної розробки складається план проведення 
заняття або план-конспект. План проведення заняття передбачає: 

а) дату проведення заняття, його порядковий номер згідно з тематичним 
планом; 

б) назву, вид заняття і мету заняття; 
в) організаційну структуру заняття, його зміст, методи і прийоми, що 

будуть застосовуватися керівником заняття та відповідні їм дії студентів. 
Під час підготовки до заняття його керівник повинен враховувати: 
1) провідні мотиви, інтереси студентів до даної дисципліни, ставлення 

їх до занять, які проводить саме цей викладач; 
2) рівень набутого уміння навчатись, працездатності, регулярності 

відвідування занять та виконання додаткових завдань; 
3) активність студентів на занятті, їх увага і дисциплінованість; 
4) уміння студентів застосовувати отримані знання на практиці; 
5) здібності кожного студента та його потенційні можливості; 
6) можливості застосування технічних засобів навчання і наочних 

посібників; 
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7) працездатність самого викладача та санітарно-гігієнічні умови 
безпосередньо перед заняттям[3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
Рассматриваются вопросы формирования компетентного 

специалиста. Выявлены процессы управления формированием 
профессиональных компетенций студентов вузов. Предлагается 
система повышения личностной эффективности за счёт реализации в 
профессиональной деятельности.  

The formation of the competent specialist 
Questions of the formation of the competent specialist are considered. 

Processes of management of the formation of university undergraduate’ 
professional competences are disclosed. The system of an increase of personal 
efficiency because of the realization in the professional field is offered. 

 
Сегодня востребован новый социальный заказ на подготовку кадров, 

предусматривающий следующие профессиональные характеристики 
специалиста: компетентность, мобильность, способность ориентироваться в 
возможных вариантах развития складывающейся ситуации, умение гибко и 
творчески решать возникающие вопросы, самостоятельно и ответственно 
принимать адекватные решения. Поэтому модернизация российского 
образования в первую очередь направлена на подготовку 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, а 
достижение поставленных целей возможно с применением инновационных 
подходов. 

Компетентность можно рассматривать как форму существования 
знаний, умений, образованности, способствующую личностной 
самореализации и нахождению обучающимися своего места в обществе. 
При этом высокомотивированное и личностно ориентированное высшее 
профессиональное образование обеспечивает востребованность 
личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею 
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самой собственной значимости. Важным критерием качества высшего 
образования является развитость у выпускника способности применять 
сформированные компетенции для эффективного решения разнообразных 
социально-профессиональных задач. При этом компетенции представляют 
собой динамическую комбинацию знаний, понимания, навыков и 
способностей. Выделяют следующие  компетенции: 1) инструментальные 
(когнетивные, методологические, технологические и лингвистические 
способности); 2) межличностные (индивидуальные способности как 
социальные навыки); 3) системные (способности и навыки, относящиеся к 
целым системам, способность применять знания на практике, 
исследовательские навыки, способность обучаться, способность 
адаптироваться в новых ситуациях, способность генерировать новые идеи и 
другие). 

Можно выделить следующие направления совершенствования 
образовательного процесса в вузе при подготовке компетентного 
специалиста: 

1. Создание благоприятной учебной среды посредством оказания 
всем студентам качественных консультационных услуг и поддержки, 
формировании у выпускника заданных компетенций, стимулировании 
студентов, вовлечении их в организацию образовательного процесса. 

2. Придание образовательному процессу на всех уровнях 
профессиональной подготовки проблемного, исследовательского характера 
через вовлечение студентов в научные исследования. 

3. Ориентация образовательного процесса на будущую профессию 
посредством развития связей с предприятиями, разъяснительно-
ориентационной деятельности в сфере труда, обеспечения соответствия 
содержания и технологий обучения функциям, задачам и способам будущей 
профессиональной деятельности. 

Учитывая огромную роль системы образования в воспитании, обучении 
и развитии личности, всё-таки надо признать, что в итоге человек сам 
формирует и развивает свою личность. Моральный долг и обязанность 
каждого человека постоянно совершенствоваться и становиться более 
независимым, способным осуществлять свой выбор ради самого себя, ради 
своей организации, страны и всего мира. 

В формировании компетентного специалиста существенную роль 
играет обеспечение условий для творческой работы. Лучше, если студент 
одновременно с обучением имеет возможность работать в некоторой 
организации близкого профиля. В этом помогут созданные при вузах 
научно-производственные центры, исследовательские лаборатории. 
Конечно, хорошим компетентным специалистом выпускник вуза станет 
позже, после отработки и закрепления практических навыков на конкретном 
рабочем месте. Поэтому формирование и развитие профессиональной 
компетентности молодого специалиста следует рассматривать в 
неразрывной связи с развитием организации. Известно, что успех 
организации во многом зависит от того, насколько успешны сотрудники, 
работающие в ней.  

Сделана попытка разработать систему повышения личностной 
эффективности молодого специалиста за счёт максимально возможной 
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реализации в профессиональной деятельности. В основе находится 
личность, для которой формируется индивидуальная стратегическая 
программа повышения личностной эффективности с максимальной 
реализацией в выбранной профессиональной деятельности. При этом вуз 
оказывает личности образовательные услуги, которые представляют собой 
систему знаний, информации, умений и навыков, использующихся в целях 
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности. 
Однако знания, умения и навыки обучаемых – это продукт труда не только 
одних педагогов. Это интегрированный труд педагогов, обучаемых и всей 
образовательной среды, сфокусированный в личности обучаемого. 

Предлагается способ увязки личных устремлений (студентов) с 
устремлениями организации (учебный процесс), которая необходима, чтобы 
люди работали с большем стремлением, удовлетворением, энтузиазмом, 
самоотдачей. Большое значение имеет внутренняя мотивация, при наличии 
которой человек всегда работает с удовольствием, в то время как при 
внешней мотивации – не всегда. Внутренняя мотивация идёт изнутри (когда 
что-то делается просто потому, что нравится это делать), в то время как 
внешняя мотивация предполагает, что люди работают за вознаграждение. 
Желательно использовать как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию. 
Особое внимание следует уделять проблемам личностного роста, коучинга, 
управления преобразованиями, организационного обучения, 
совершенствования профессиональных навыков, работы в команде, 
уменьшения стресса и предотвращения физического и нервного истощения. 

Одними из множества факторов успеха являются возможность 
реализовать себя на работе, а также возможность развиваться и 
совершенствоваться. Побеждает тот, кто имеет ясное понимание своих 
целей, чёткий план действий и развития. Также как организация не может 
существовать без ясной стратегии, человек не может добиваться успехов, 
не имея своего личного стратегического плана. Так как любая организация в 
своей деятельности опирается на работу своих сотрудников, то следует 
найти разумный баланс интересов между сотрудниками и организацией. 
Следует так управлять поведением человека, работающего в организации, 
чтобы сделать работу организации более эффективной, увеличить 
производительность труда, внедрить новые идеи, повысить 
удовлетворённость служащих своей работой и усилить их мотивацию. Зная 
цели организации и оценив свои возможности, работник определяет личные 
ключевые факторы успеха, на основе которых он ставит перед собой 
конкретные цели. Чтобы знать, в правильном ли направлении идёт 
реализация поставленных целей, предполагается персональная система 
индикаторов и показателей, а также оценки освоенных компетенций.  

В процессе управления формированием компетентного специалиста 
может быть применена следующая схема построения содержания 
образовательной программы: 1) фундаментальные обязательные знания, в 
выборе набора соответствующих дисциплин; 2) профильные знания, 
которые выбирает и комплектует вуз, а студент выбирает один из 
предлагаемых профилей; 3) специальные знания в виде широкого спектра 
модулей, формирующихся на выборной основе со стороны учащихся. Далее 
поддерживать постоянное самосовершенствование, реализовав цикл  
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«хотеть – планировать – действовать – поставить новую задачу». Благодаря 
такому подходу молодой специалист совершенствует своё мастерство, 
ставя перед собой новые цели. 

Компетентным специалистом нельзя стать один раз и на все времена. 
Компетентным специалистом надо научиться становиться постоянно, всю 
жизнь. Это процесс непрерывного обучения, чередования теории и 
практики, их сочетания. Следует воспитать в человеке стремление учиться 
эффективно управлять собой и заниматься самообучением, учитывая 
основные особенности своей личности, для того чтобы полностью 
реализовать свой потенциал и творческие способности. За счёт 
эффективного управления талантами молодых специалистов научить их 
выполнять свою работу более творчески, с меньшим напряжением и в 
кратчайшие сроки (за один подход), стимулировать ставить перед собой 
новые задачи, приобретая необходимые для решения навыки и 
компетенции.  

Формальный процесс управления развитием талантов 
предусматривает: 1)разработку индивидуального плана действий; 
2)определение необходимых для выполнения работы качеств 
(способностей, умений, навыков, компетенций), которыми данный 
специалист должен обладать, чтобы реализовать устремления организации; 
3)помощь молодому специалисту в развитии качеств, необходимых для 
выполнения своих обязанностей и улучшения работы. 

При последовательном формировании компетентного специалиста цикл 
развития талантов может состоять из следующих четырёх фаз: а) 
планирование результата, б) коучинг (наставничество), в) оценка, г) 
развитие талантов. Большую роль здесь играет наставничество, коучинг, 
работа с сотрудниками организации, включающая индивидуальное 
обучение и консультирование. Коучинг призван помочь молодому 
специалисту улучшить качество и методы его работы, развить таланты 
(краткосрочные и долгосрочные) и повысить мотивацию. Фаза «развития 
талантов» предполагает циклическое развитие талантов специалиста, 
например, путём обучения без отрыва от производства, организации 
стажировок, посещения различных курсов, получения советов по 
повышению квалификации, предоставления возможности попрактиковаться 
или сопровождать более опытных коллег. Все эти меры должны выбираться 
с учётом конкретной ситуации, сложившейся у молодого специалиста на 
работе.  

Разработанная система повышения личностной эффективности 
молодых специалистов направлена на постоянное развитие и реализацию 
способностей, на обучение и самообучение, осознание своих обязанностей, 
а также необходимости самодисциплины, на повышение 
целеустремлённости и ориентированности на результат, активности и 
культуры, на улучшение креативности и этики поведения. 

Данный подход развивает личный потенциал и процесс самопознания, 
повышает интеллектуальный уровень и ценность сотрудника, что в итоге 
положительно влияет на эффективность деятельности организации в 
целом. Использование системы повышения личностной эффективности 
обеспечивает необходимый гармоничный баланс между личной и 
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общественной жизнью. Вследствие этого молодой специалист получает 
большее удовлетворение от труда, оптимально использует своё время, 
обретает высокую мотивацию. Однако предложенный материал 
обусловливает необходимость создания университетских комплексов, 
обеспечивающих условия для подготовки конкурентоспособного, 
мобильного и культурного молодого специалиста. 

Предложенная работа может быть полезна для целенаправленного 
формирования компетенций выпускников вузов и способствует повышению 
качества их подготовки, а в дальнейшем формирования из них 
компетентных специалистов.  
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ПОРІВНЯННЯ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 
ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ШВЕЦІЇ ТА УКРАЇНІ 

 
COMPARISON OF SOME MODERN TENDENCIES OF  

DEVELOPMENT OF CONTENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
AT SCHOOLS IN SWEDEN AND UKRAINE 

 
СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШВЕЦИИ И УКРАИНЕ 

 
У статті розглядаються деякі сучасні риси та напрями розвитку 

змісту шкільної іншомовної освіти Швеції та України 
The article considers some current features and lines of development of 

content of foreign language education at all levels of secondary education in 
Sweden and Ukraine. 

В статье рассматриваются некоторые современные черты и 
направления развития школьного иноязычного образования в Швеции и 
Украине. 

 
Прагнення України до інтеграції в європейську спільноту на правах 

повноправного членства неможливе без забезпечення її громадянам якісної 
освіти, а знання іноземних мов слугуватиме при цьому інструментом не 
лише вивчення і усвідомлення європейського культурного досвіду, а й 
донесення української культури до європейців. Пріоритетність освіти для 
України у цьому контексті незаперечна, а навчання іноземних є 
передумовою реалізації принципів демократизації, гуманізації та 
гуманітаризації розвитку освіти, які визначені в Державній програмі 
«Освіта»[1]. Значні зміни відбулися у змісті шкільної іншомовної освіти 
України за останнє десятиліття під впливом сучасних європейських 
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тенденцій. Наразі й реформи в змісті шкільної іншомовної освіти Королівства 
Швеція значною мірою підпорядковані завданням освітньої та мовної 
політики Ради Європи і Європейського Союзу. З огляду на це важливо не 
лише добре знати, але й брати до уваги теоретичний і практичний досвід 
Швеції, яка вже має вагомі здобутки в освітній політиці, стратегії й тактиці 
розбудови шкільної іншомовної освіти.  

Проблема навчання іноземних мов в українській системі шкільної освіти 
детально вивчається і розробляється провідними спеціалістами у цій галузі 
(Л.П. Биркун, О.Я. Коваленко, С.Ю. Ніколаєвою, В.Г. Редьком та ін.) 
відповідно до сучасних світових стандартів і на основі власного і зарубіжного 
досвіду.  

 Як свідчить аналіз наукової літератури, розвиток шкільної іншомовної 
освіти Швеції та України відбувається під впливом історичних, економічних 
та соціально-педагогічних чинників, обумовлених світовими процесами 
інтеграції та глобалізації, існуючими педагогічними ідеями, внутрішніми 
демографічними та економічними змінами. Ми спробуємо виділити їх 
спільний вплив на розвиток шкільної іншомовної освіти цих країн (див. 
табл.1). 

Таблиця 1. 
Чинники впливу на розвиток шкільної іншомовної освіти України та 

Швеції 
Чинники Україна Швеція 

Історичні та 
політичні 

Здобуття Україною 
незалежності та зміна вектору 
політичної стратегії держави у 
бік розширенння відносин зі 
своїми західноєвропейськими 
сусідами 

Посилення участі 
Швеції у політичному та 
економічному 
розвиткові Європи, 
пов'язаному з її  
членством  у РЄ та ЄС.  

Розвиток інформаційних технологій і початок 
постіндустріального суспільства, підвищення рівня 
економіки держав, запровадження європейських 
стандартів у різних галузях науки і техніки 

Економічні  

Збільшення 
західноєвропейських інвестицій 
в Україну і створення спільних 
підприємств 

Розширення мережі 
дочірніх підприємств за 
кордоном 

Соціальні  Збільшення потоку українців за 
кордон з метою 
працевлаштування, навчання  і 
відпочинку, присутність 
іноземного капіталу в Україні та 
працевлаштування українських 
громадян на іноземних 
підприємствах в нашій державі 

Значний притік 
імігрантів до країни, 
визнання Швецією 
статусу 
мультилінгвальної 
держави  та 
започаткування 
політики 
мультилінгвізму.  
Підвищення мобільності 
працівників і студентів 
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Запровадження європейського 
виміру в освіті та наближення 
українських освітніх стандартів 
до європейських і водночас 
відродження кращих традицій 
вітчизняної освіти і культури. 

Імплементація настанов 
освітньої політики РЄ та 
ЄС у національну 
систему шкільної 
іншомовної освіти, 
спрямованих на раннє 
навчання іноземних мов 
і розвиток 
плюрилінгвізму 

Педагогічні  

 «Сучасні міжнародні педагогічні ідеї і процеси: 
глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція, 
фундаменталізація, універсалізація»[3, с.356] 

  
Отже, розвиток шкільної іншомовної освіти цих країн має спільні риси і 

спрямований на сприяння мобільності їхніх громадян з метою навчання та 
працевлаштування за рахунок розвитку мультилінгвізму і плюрилінгвізму. 

Згідно з Базовим навчальним планом у структурі Державного стандарту 
загальної середньої освіти України іноземна мова належить до освітньої 
галузі «Мови і літератури» як його інваріантна складова[2]. У цьому ми 
знаходимо спільні риси із шведською шкільною іншомовною освітою. В 
системі шкільної освіти України іноземні мови за значенням посідають друге 
місце після державної, проте, пріоритетність тієї чи іншої мови у 
нормативних освітніх документах не визначена. У Швеції англійська мова 
має статус основного предмету, знання якого необхідне для вступу до 
університету та кар'єрного зросту.  Як і в Швеції, вироблення стандартів 
оволодіння іншомовною компетенцією в Україні здійснюється з урахуванням 
Загальноєвропейських рекомендацій (надалі ЗЄР) з мовної освіти. Зміст 
навчання іноземних мов у старшій школі України забезпечує розвиток 
комунікативної компетенції учнів на рівні В1+ згідно із ЗЄР.  «Типовий 
навчальний план старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного 
профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення іноземної мови 
на одному з трьох рівнів: 

- рівні стандарту; 
- академічному – іноземна мова не є профільним, але є базовим; 
- профільному, який передбачає поглиблене вивчення іноземної мови, 

орієнтацію змісту на майбутню професію»[2, с.7].  
У Швеції багаторівневість навчання іноземних мов визначена у 

Навчальному плані та програмах для середньої школи та гімназії  з 
урахуванням вимог Ради Європи, викладених в ЗЄР та в ЄМП [4; 5]. В обох 
країнах запроваджене підсумкове тестування мовленнєвих умінь та мовних 
навичок учнів наприкінці школи. Проте, в Україні воно практикується 
порівняно недавно і потребує зміни освітніх стереотипів, узгодження 
концепції навчання із змістом тестів. Але з позицій формування економіки 
суспільства нового ґатунку, ці зміни видаються виправданими. 

Значним поступом у системі шкільної іншомовної освіти України було 
запровадження у 2005/2006 навчальному році, починаючи з 5-го класу, 
вивчення другої іноземної мови. У Швеції традиція вивчення другої і третьої 
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іноземних мов у рамках шкільної освіти з´явилася значно раніше,  ніж в 
Україні, а саме ще у 50-х роках минулого століття. Це обумовлюється 
прийняттям Швецією мультилінгвального статусу. В обох країнах 
запроваджене навчання іноземних мов з раннього віку, на що націлююєть 
численні документи РЄ з мовної освіти.  

Порівнюючи українську та шведську концепції навчання іноземних мов у 
системі загальної освіти, ми дійшли висновку, що вони мають цільове 
спрямування на розвиток комунікативної та міжкультурної компетенцій учнів, 
їхньої духовної та моральної свідомості та інтелектуальних здібностей. 
Вагомим уваги є факт, що шведська концепція навчання іноземних мов 
зорієнтована на далеку перспективу, що зазначено цілями, які виходять за 
межі обов'язкового мінімуму предметних знань[4, с.13,27]. Це зумовлено 
соціально-педагогічними чинниками відповідно до вимог мультикультурної 
європейської держави, які можна застосувати в Україні на найближчу 
перспективу. 

Враховуючи вище зазначене, можна виокремити тенденції розвитку 
шкільної іншомовної освіти України та Швеції на сучасному етапі, а саме: 

- розвиток досліджуваної галузі в обох країнах відбувається під 
впливом відповідних історичних, політичних, економічних, соціально-
демографічних та педагогічних чинників; 

- посилення значення іноземних мов у змісті шкільної освіти, 
розширення діапазону та вікових меж їх вивчення, запровадження навчання 
мов з раннього шкільного віку; 

- навчання іноземних мов у системах шкільної освіти України та Швеції 
спрямоване на розвиток  комунікативної та міжкультурної компетенції учнів, 
виховання їх духовної та моральної свідомості, усвідомлення причетності до 
спільної європейської культурної спадщини.  
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ЯКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З 
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Анотація. У статті автор характеризує якісні результати 

проведеного дослідження з проблеми виховання у майбутніх учителів 
морально-етичної культури та презентує правила виховання для 
сучасного вчителя.   

Ключові слова: виховання, морально-етична культура. 
Аннотация. Москалева Л.Ю. Качественные результаты 

экспериментального исследования по проблеме воспитания 
морально-этической культуры будущих учителей в процессе 
профессиональной подготовки. В статье автор характеризует 
качественные результаты проведенного исследования по проблеме 
воспитания у будущих учителей морально-этической культуры и 
представляет правила воспитания для современного учителя.   

Ключевые слова: воспитание, морально-этическая культура. 
Annotation. Moskal’ova L.Y. High-quality results of experimental 

research on issue of education of moral and ethics culture of future teachers 
in the process of professional preparation. In the article an author 
characterizes the high-quality results of the conducted research on issue of 
education for the future teachers of moral and ethics culture and presents the 
rules of education for a new teacher.   

Keywords: education, moral and ethics culture. 
 
Головним завданням нашої експериментальної роботи було підвищення 

рівня морально-етичної культури майбутніх учителів та досягнення певних 
результатів, а саме – позитивна мотивація студентів до підвищення рівня 
морально-етичної культури, сукупність спеціальних знань і умінь (активна 
робота над самовдосконаленням моральних рис, самоконтроль і рефлексія 
морально-етичного досвіду, готовність та виховної роботи із дітьми та 
учнівською молоддю), готовність до генеративної діяльності як у процесі 
професійної підготовки, так і під час педагогічної практики. Програма 
експериментальної роботи з проблеми виховання морально-етичної 
культури у майбутніх учителів є цілеспрямованою і систематичною 
діяльністю та проводилася через такі форми роботи: діагностична робота, 
проведення спецсемінарів і спецкурсу, впровадження соціально-
психологічного, комунікативного тренінгів, моделювання проблемних 
ситуацій (ситуацій-замальовок, ситуацій-аналогій, ситуацій-порівнянь), 
різноманітних видів завдань-вправ на рішення моральних ситуацій 
(аналітичних, творчих, дослідницьких) різних ступенів складності, рефлексія 
морально-етичного досвіду тощо. 



 

302 

Наприклад, під час проведення тренінгових вправ студенти цікавою 
видалася вправа “Робота над негативними рисами”, мета якої полягала не 
тільки у розвитку здатності до етичних суджень, а і підвищенні такого 
показника, як потреба у вирішенні проблем морально-етичного характеру, 
позитивна мотивація до самовдосконалення. Вправа проводилася за 
наступною схемою: 

Студенти отримували картки з надписами, наприклад: “Я завжди 
гніваюся”, “Я дуже злопам’ятний”, “Я завжди невдоволений”, “Я заздрю 
іншим”, “Я кращий, я все знаю”, “Я вас обманюю” і тому подібне. Картки 
студенти тримають так, щоб власник картки надпису не бачив, тоді іншим 
надпис видно. Спілкування з власником картки будувалося у формі запитань 
або тверджень, але не прямо, а завуальовано. При цьому власник картки 
мав здогадатися, що саме у нього написане.  

Після проведення вправи проводилося обговорення. Ми запитували 
кожного студента: Що допомогло здогадатися про зміст надпису на картці? 
Що заважало зрозуміти зміст надпису на картці? Над якими, на Вашу думку, 
рисами Вам слід працювати? 

У процесі роботи із студентами ми також порівнювали самовиховання і 
самовдосконалення, наголошуючи на тому, що на відміну від 
самовиховання, самовдосконалення може мати й асоціальну спрямованість, 
тоді як самовиховання наповнює моральним, гуманістичним змістом всі 
прояви активності особистості. Під час бесід ми наголошували на тому, що 
самовдосконалення виступає одним із покажчиків рівня розвитку морально-
етичної культури особистості. Важливим також було й розробка алгоритму 
створення індивідуальної програми самовдосконалення вихователя. Така 
програма складалася кожним учасником експериментальної групи із 
врахуванням його індивідуальних особливостей, можливостей, рівня 
розвитку морально-етичної культури. У цьому плані важливою була розробка 
індивідуальної програм самовиховання, яка передбачала відповіді на такі 
запитання:  Які моральні якості є важливими для мене? Які методики та нові 
технології я можу опанувати? Після цього кожний учасник 
експериментальної групи установлював цілі для самовиховання та оцінював 
власні можливості для їх досягнення. Головним були такі запитання: У чому 
будуть складатися результати самовдосконалення до кінця місяця? Як я 
буду контролювати результати?  

Особливо ефективним засобом досягнення мети індивідуальної 
програми була технологія роботи студентів у парах. Для реалізації завдань 
через  організацію взаємодії у парах ми надали такі вправи: обговорення 
індивідуальної програми, оцінювання, редагування програми, 
формулювання завдань для визначеної мети, порівняння тощо. У такій 
формі роботи народжувалися цікаві ідеї, що фіксувалися учасниками та 
систематизувалися.  

На підвищення рівня морально-етичної культури була спрямована також 
тренінгова вправа “Моральний вчинок”, яку ми проводили під час оцінки 
результативності виховання морально-етичної культури особистості. Цілі 
вправи: сформувати поняття про види моральних вчинків; показати, як 
виникає внутрішня сила, яка спонукає людину до активного діяння; 
навчитися вибирати форми морального вчинку у системі міжособистісної 
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взаємодії. 
Ми ділили всіх учасників на чотири групи, в кожній з який вибирався її 

представник. Йому ми давали картки з назвою певного вчинку: “вчинок 
шанування” із відповідним девізом: “Я дію заради тебе”; “вчинок-
самовідданість” із відповідним девізом: “Я поступаюся власними інтересами 
заради інтересів інших людей”; “вчинок-присвячення” із відповідним девізом: 
“Тепер я є таким і вдячний тобі про себе”; “вчинок-щирість” із відповідним 
девізом: “Я так дію, тому що мені це підказує серце”. 

Кожна група за 10 хвилин обговорювала ситуацію та готувала сценку, в 
якій демонструвала запропонований вчинок. 

Обговорення проводилося у формі відповідей на запитання:  
1. Як даний вид вчинку впливає на емоційний стан, на моральні 

почуття його учасників?  
2. Чи могли інші види вчинків бути кориснішими для учасників?  
3. Що заставляє людей вибирати той чи інший вчинок?  
4. Який з представлених вчинків є найконструктивнішим для взаємодії 

із дітьми та учнівською молоддю?  
5. Який з представлених вчинків є найконструктивнішим для взаємодії 

із оточенням? 
6. Що саме слід змінити у власних вчинках для того, щоби взаємодія із 

оточенням була більш ефективною?  
Після проведення вправ і занять ми спостерігали певні зміни. Так, 

студентка К. при розробила методику регулювання ситуацій морально-
етичного характеру, визначила етапи налагодження взаємодії педагога із 
керівником освітньої організації та охарактеризувала їх. Студентка Т. під час 
роботи на практиці проводила із старшокласниками такі бесіди “Вплив 
морального вчинку педагога на активність школяра”, “Самовдосконалення 
моральних якостей через моральний вчинок”, “Найкращий моральний вчинок 
– який він?”. Також студентка запропонувала старшокласникам провести 
самодіагностику рівня сформованості моральних якостей, ознайомила їх із 
такими вчинками, як вчинок – збереження честі, вчинок – шанування, вчинок-
удячність. Також нею були запропоновані для старшокласників наступні 
тести: “Чи вмієте Ви радіти?”, “Самооцінка”, “Оцінка рівня товариськості” та 
ін.  

Результатами експериментальної роботи зі студентами також вважаємо 
оновлення правил вчителя нової генерації, що викладено нами у наступних 
пунктах:  

1. Сучасне життя і характер взаємин дорослих – це середовище, в 
якому дитина має вижити. Тому дуже важливим є вміння вчителя донести до 
розуміння дитини етичні ідеали, сформувати найкращі моральні якості.  

2. Кожна дитина не може зрозуміти, чому ми вимагаємо від неї 
слухняності, доброзичливості, правдивості, щирості, якщо ми самі не є 
такими. 

3. Ми маємо відкинути навіть думки про владу над дитиною, але при 
цьому надати можливість їй самій навчитися виявляти форми щирої любові 
через моральні вчинки.  

4. Вчитель має проявляти моральні якості і розвивати у собі здатність до 
любові, відчуття співпереживання, толерантність. 
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5. Сучасний вчитель має розрізняти щиру любов від її штучних 
замінників, визнавати складність боротьби Добра і Зла, що криється у серці 
дитини та відчувати її глибинні страждання. 

6. У демократичному суспільстві виховання має ґрунтуватися на 
принципах співробітництва та співтворчості, поваги до прав дитини, та 
визнанні нею її обов’язків. Головний принцип такого виховання – взаємодія 
вихователя та дитини у процесі безпосереднього самотворення.  

7. Українське суспільство – це цілісне суспільство, що має власну 
нематеріальну спадщину, охороняє та захищає її самобутність, визнає її 
неповторність, народність. Наш виховний процес має бути пронизаний 
шануванням сакрального архімема (початкова форма живої священної 
культурної одиниці українського народу), яка міститься у серці кожної дитини 
та після її народження вступає до найгострішої боротьби із антикультурними 
впливами оточення. 

8. Доброзичливе спілкування – сутність життя сучасної людини, 
суспільства. Спілкування із дитиною, оточенням має відбуватися у м’якому, 
сердечному тоні.  

9. Довіра дитини до вчителя – першооснова для доброзичливого 
спілкування у школі. Дуже важливо зберегти довіру дитини до вчителя, але 
при цьому пам’ятати, що вчитель – це людина, яка також, як і інші, 
помиляється, але при цьому щиро та відверто визнає власні помилки, 
продовжує вчитися та самовдосконалюватися.  

10. Виховання – цілісний, динамічний процес, що має відкритий 
характер і тому ми маємо набути вмінь прогнозувати наслідки виховних 
впливів оточення та узгодити їх із впливами соціальних інститутів виховання, 
проявити послідовність, цілеспрямованість, рішучість у доведенні важливості 
прийняття моральних рішень та здійснення моральних вчинків для розвитку 
кожної особистості.  
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ТЕСТУВАННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
 

 У статті розглядається проблема застосування тестових 
технологій для контролю рівня сформованості вмінь читання іноземною 
мовою, визначаються об’єкти контролю та форми тестових завдань для 
їх перевірки. 

  Ключові слова: вміння читання, об’єкт контролю, форма тестового 
завдання. 

 
 Панченко В.В. Тестирование как современная форма контроля 

сформированности умений чтения на иностранном языке. 
  В статье рассматривается проблема использования тестовых 

технологий для контроля уровня сформированности умений чтения на 
иностранном языке, определяются объекты контроля и формы 
тестовых заданий для их проверки. 

 Ключевые слова: умения чтения, объект контроля, форма тестового 
задания. 

 Panchenko V.V. Testing as a modern form of assessment of foreign 
language reading skills development. 

 The article deals with the problem of testing techniques usage for the 
assessment of foreign language reading skills. The author defines the objects of 
assessment and forms of test tasks for their check.   

 Key words: reading skills, the object of assessment, the form of the test 
task. 

 
 Оволодіння читанням іноземною мовою є складним процесом. Успішна 

реалізація розуміння під час читання можлива лише за наявності цілого ряду 
факторів, які забезпечують даний процес: володіння певним мовним 
матеріалом, наявністю певних навичок ті вмінь, необхідною умовою 
функціонування яких є підключення психологічних процесів (уваги, різних 
видів пам’яті, логічного мислення і т. ін.). Читачеві необхідно виконувати такі 
розумові операції, як порівняння та узагальнення, аналіз і синтез, 
абстрагування та конкретизація, встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
і т.д. 

 Читання – це самостійний вид мовленнєвої діяльності, який забезпечує 
письмову форму спілкування. Можна впевнено стверджувати, що воно 
посідає одне з чільних місць у процесі навчання іноземної мови та вимагає 
науково обґрунтованої методики розробки форм і методів контролю рівня 
сформованості відповідних навичок і вмінь.  

 Розглянемо ті вміння, які формують читання як вид діяльності з 
отримання змістовної інформації з тексту. Навчати потрібно отриманню саме 
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такого роду інформації, оскільки це передбачає розуміння не лише 
експліцитно вираженого змісту, тобто безпосередньо мовних засобів, але й 
імпліцитно вираженого підтексту [2: 97]. До вмінь читання можна віднести 
наступні вміння:  

� антиципувати – вгадувати наперед зміст тексту за рахунок 
вдумливого читання заголовку та прогнозування за рахунок побіжного 
огляду початку; 

� виокремлювати головне – знаходити ключові речення; 
� стискати текст – усувати зайву, другорядну інформацію; 
� інтерпретувати – розуміти підтекст, значення прочитаного та 

складати власне ставлення до нього [2: 99-100].    
 Окремим пунктом може також стояти вміння вибирати з тексту 

максимум можливих опор для розуміння: фактологічних, логічних, 
лінгвістичних, контекстуальних. 

 Отже, завдання навчання читання іноземною мовою полягає в тому, 
щоб розвивати вміння сприймати та опрацьовувати запропонований для 
читання текст іноземною мовою. Вирішення цього завдання передбачає, 
безумовно, і контроль успішності його виконання. 

 У навчанні іноземної мови широкого розповсюдження набули тести 
завдяки своїй здатності задовольнити основні вимоги, що висуваються до 
контролю, такі як об’єктивність, надійність, валідність, практичність та 
економічність. Саме тестовий контроль виступає оптимальним засобом 
управління процесом засвоєння іноземної мови в цілому, а отже, набуває 
актуальності використання завдань у тестовій формі для перевірки рівня 
сформованості вмінь читання.  

 Будь-який текст читається з певною метою. Залежно від цієї мети 
варіюються точність, повнота та глибина сприйняття та обробки 
інформації за змістом тексту, а також швидкість читання. Варто 
пам’ятати, що на успішність читання впливають не лише індивідуальні 
особливості психічної діяльності читача, його життєвий та лінгвістичний 
досвід, але й специфіка самого тексту, тобто його функціональний 
стиль, форма викладу, логіко-композиційні та логіко-змістовні 
особливості і т.д. Ці параметри тексту повинні враховуватися у 
вирішенні завдання контролю читання. 

 Беручи до уваги все вищезазначене, спробуємо виділити групи 
об’єктів контролю читання: 

� перцептивна переробка інформації – впізнання мовних одиниць, 
диференціювання багатозначних і поліфункціональних одиниць, виявлення 
зв’язків між словами в реченні, реченнями в абзаці, визначення значення 
незнайомої мовної одиниці за допомогою контексту; 

� значеннєва переробка інформації – прогнозування лінгвістичного і 
змістового розвитку тексту, виділення головної думки, ключових слів і 
речень, основних фактів, деталей, синтез фактів, виділення головного і 
другорядного; 

� переробка інформації на рівні змісту – інтерпретація тексту, власні 
висновки на основі фактів з тексту, оцінка викладених фактів [2: 102-103].      

 Для перевірки розуміння головних положень тексту широковживаним 
є завдання на множинне зіставлення, в тому числі зіставлення заголовків 
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або ключових речень із текстами або їх частинами. Серед заголовків або 
ключових речень завжди є зайвий варіант, який не співвідноситься з 
жодним абзацом. Ця ж сама форма тестового завдання може бути 
використана і для перевірки вміння знаходити в тексті необхідну 
інформацію. Студентам може бути запропонований перелік тверджень, 
що містять інформацію з різних частин тексту, номера яких і необхідно 
вказати поряд із твердженнями. Цей тип завдань вимагає від тестованих 
умінь переглядового або пошукового читання. З метою перевірки умінь 
детального розуміння тексту, його головної думки, ключових положень, 
використовується завдання на множинний вибір. Метою завдання може 
бути розрізнення значень окремих слів або виразів, вжитих у певному 
контексті, виявлення змістової співвіднесеності слів, словосполучень, 
речень. Як правило, для вибору надається чотири варіанти, питання 
подаються відповідно до розвитку сюжетної лінії тексту. Останнє 
питання може стосуватися інтерпретації усього тексту, з’ясування 
викладених у ньому намірів, почуттів, точок зору, визначення основної 
проблеми тексту. Для перевірки вмінь визначати структуру тексту 
використовується тестова технологія заповнення пропусків. Студентам 
пропонується текст з певною кількістю пропусків і перелік вилучених з 
тексту абзаців або речень у змішаному порядку. Для кожного пропуску є 
лише один вірний варіант заповнення і серед поданого переліку завжди є 
зайвий елемент, який не співвідноситься з жодним пропуском [1: 62-69].  

 З метою урізноманітнення форм проведення контролю можна 
запропонувати декілька варіацій згаданих вище видів завдань у тестовій 
формі: 

� розташувати факти в тій послідовності, в якій вони згадуються в 
тексті; 

� знайти в тексті речення, які ілюструють малюнки; 
� обрати з ряду запропонованих твердження, які відповідають / не 

відповідають змісту тексту; 
� закінчити речення одним з наведених варіантів; 
� дати коротку відповідь на поставлене запитання; 
� обрати із числа запропонованих речення, що відображають основні 

події тексту.   
 Обираючи матеріал для перевірки рівня сформованості вмінь 

читання, необхідно пам’ятати про декілька важливих моментів.  
 По-перше, до тесту повинні включатися комплекси текстів, які є 

цікавими для студентів, пов’язані з їх майбутньою професійною 
діяльністю, дозвіллям, відповідають рівню їх інтелектуального та 
психічного розвитку, спонукають до самовдосконалення та саморозвитку. 

 По-друге, слід тестувати наявність та рівень сформованості 
тільки тих умінь та навичок, які необхідні студентам у їх навчальній та 
професійній діяльності. 

 По-третє, бажано заохочувати студентів читати довгі тексти, а 
не лише уривки або короткі повідомлення. Читання довгих текстів займає 
більше часу, а, отже, менше часу може залишитися на виконання 
тестових завдань. Тому розробникам варто приділити особливу увагу 
чіткості формулювання інструкцій та простості структури самого 
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завдання, аби не знеохотити студентів занадто заплутаною формою. 
 По-четверте, не слід забувати про вплив фонових знань на 

загальний рівень розуміння, варто намагатися побудувати завдання 
таким чином, щоб наявність фонових знань сприяла та пришвидшувала 
розв’язання, але в той же час відсутність фонових знань не повинна 
унеможливлювати отримання правильної відповіді. 

 По п’яте, виникає питання про відрізок часу, який відводиться на 
проведення тесту. Студенти повинні не лише зрозуміти запропонований 
текст та виконати завдання до нього, вони мають також 
продемонструвати певний темп читання, розуміння і обробки отриманої 
інформації.  

 По-шосте, дуже часто форма тестового завдання передбачає 
залучення декількох видів мовленнєвої діяльності, наприклад читання та 
письма. В цьому випадку виникає загроза так званого ‘muddied 
measurement’[3] – неможливості оцінити рівень сформованості певного 
вміння через безпосереднє втручання іншого вміння. Такі завдання 
потребують особливої уваги і відповідних критеріїв оцінювання.     

 Отже, оволодіння вміннями читання є невід’ємною складовою 
успішного опанування іноземної мови, перевірка рівня сформованості вмінь 
читання у сучасних умовах здійснюється переважно за допомогою 
комплексів завдань у тестовій формі. 
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МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄВРОПИ 

У статті висвітлено особливості міжнародних освітніх програм 
Німеччини. Окреслено можливості студентів під час участі у програмі 
МАROW (Швейцарія). Визначено складові програми академічних обмінів            
ім. Фулбрайта (США).  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЕВРОПЫ 
В статье отображено особенности международных 

образовательных программ Германии. Очерчено возможности студентов 
во время участия в программе МAROW (Швейцария). Определено 
составляющие программы академических обменов им. Фулбрайта (США).   

 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMMES IN EUROPE 

The article described the main features of international educational programs 
in Germany. Outlines opportunities for students while participating in the program 
MAROW (Switzerland). The elements of academic exchange programs Fulbright 
(U.S.A) described. 

У сучасному глобалізованому світі молоді дослідники мають чимало 
можливостей і шляхів для саморозвитку та власного професійного 
становлення. Одним із таких є навчання, або стажування за кордоном. Його 
переваги очевидні: для більшості молоді – це отримання визнаного за 
межами Батьківщини документа про освіту, здобуття неоціненного досвіду, 
доступ до першоджерел, досліджуваної теми, вивчення чи удосконалення 
знань з іноземної мови; для інших – це ознайомлення з культурою та 
традиціями іншою країною, її специфікою. Саме тому, використання  нових 
підходів до розповсюдження та застосування знань, спрямованих на 
залучення більшої кількості іноземних партнерів є надзвичайно важливою. 
При цьому головна роль відводиться співпраці на міжнародному рівні, де 
міжнародні освітні програми є визначальними. Тому, аналіз міжнародних 
освітніх програм обміну Німеччини, Швейцарії та США відкриває сучасному 
студентству світові перспективи отримання освіти та проходження 
стажування за кордоном.  

Мета статті – висвітлити особливості міжнародних освітніх програм 
Німеччини, Швейцарії та США. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. у Швейцарії з метою обміну культурним та 
професійним досвідом серед представників різних країн світу було створено 
наступний проект – Management-Ausbildungs-Projekt-Ost-West (MAROW). 
Програма (MAROW) передбачає навчання в одній із провідних бізнес-шкіл 
Швейцарії – університеті Ст. Галлена. Учасники мають можливість 
самостійно обрати курси відповідно до своїх інтересів. Іноземні студенти 
мають змогу складати іспити достроково. Крім того, студенти користуються 
правом проходити практику на підприємствах у межах Швейцарії [1].    

Наступним етапом нашого дослідження є аналіз міжнародних освітніх 
програм обміну в Німеччині, що представлений:  

– Німецькою службою  академічних обмінів (DAAD), що є головною 
програмою освітніх обмінів та стипендій для навчання в Німеччині. Ця 
програма має дуже широкий спектр стипендій для студентів, аспірантів, 
викладачів, науковців, журналістів, митців тощо; 

– Спільною освітньою ініціативою Інституту відкритого суспільства 
та німецької освітньої програми (DAAD) – оголосила конкурс на здобуття 
стипендій для студентів-магістрів та молодих викладачів із балканських та 
пострадянських країн. Метою стипендії є поліпшення рівня викладання та 
дослідницької діяльності  у гуманітарних та суспільних науках цих регіонів;  

– Стипендійним фондом «Пам'ять відповідальність та майбутнє: 
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колективні дослідження європейської культурної пам’яті»  
(Geschichtswerkstatt Europa) – ця програма підтримує міжнародні проекти 
присвячені пам’яті культурних здобутків Європи. Тому, «Шари пам`яті» – це 
головна тема цієї програми у 2009 р., метою якої є проведення діалогу 
молодих європейців на тему національної спорідненості та відмінності, 
регіональної і місцевої пам'яті про досвід насилля двадцятого століття;  

– Стипендіями докторської школи при Єнському університеті – 
докторська школа поведінкових та соціально-економічних трансформацій 
(Єнський університет Фрідріха Шиллера, Єна, Німеччина) пропонує 12-ть 
докторських стипендій та 4-и стипендії для тих, хто вже має докторський або 
аналогічний йому ступінь у таких галузях: психологія, соціологія, економіка 
та прикладна етика;  

–  Міжнародними стипендіями від Парламенту Німеччини  – щороку 
німецький Бундестаґ оголошує конкурс стипендій для студентів з усього 
світу, зокрема з України. Метою стипендії є надання можливості сучасному 
студентству дізнатися про принципи європейського парламентаризму та 
процес ухвалення рішень у німецькому Бундестазі. Програма триває загалом 
5-ть місяців та складається із навчальних семінарів та практичних заходів; 

– Стипендіями Фундації Ґерди Генкель для молодих істориків з України 
– німецька Фундація Ґерди Генкель (Gerda Henkel Stiftung) пропонує 
програму для молодих істориків з Росії, України, Молдови та Білорусії. 
Метою стипендії є заохочення молодих науковців у дослідженні історії 
власної країни, проведення новаторських досліджень та опрацювання  
архівних  матеріалів; 

– Стипендіями для проходження аспірантури в Аспірантській школі 
імені Фрідріха Шлеґеля – аспірантська школа імені Фрідріха Шлеґеля 
(Вільний Берлінський університет) надає підтримку найкращим 
дисертаційним проектам в галузі порівняльного літературознавства. 
Програму розраховано на підтримку дисертаційних проектів у галузі 
порівняльного літературознавства, що досліджують тексти європейського, 
американського, арабського або азіатського походження;  

– Семестровими стипендіями Європейського університету Віадріна 
(Франкфурт-на-Одері, Німеччина) – європейський університет Віадріна 
пропонує стипендії для студентів з південної та східної Європи, зокрема з 
Білорусії та України, що навчатимуться протягом свого першого семестру в 
Німеччині в Європейському університеті Віадріна;  

– Бременської Міжнародної школи суспільних наук: докторантські та 
постдокторські стипендії – Бременська Міжнародна школа суспільних наук 
пропонує 20-ть докторантських та 6-8 постдокторських стипендій для 
проведення дослідження в галузі суспільних наук. Так, 20 докторантських 
стипендій пропонуються молодим перспективним дослідникам, що мають 
магістерський ступінь з суспільних наук (політологія, соціологія, психологія, 
право, економіка) і мають намір писати дисертацію в одній з тематичних 
сфер школи: світова інтеграція, соціальна інтеграція та держава добробуту, 
інтеграція та розмаїття в новій Європі, формування соціальних ставлень, 
зміни цінностей та міжкультурна комунікація; 

 – Магістерськими програмами з медіа в м. Бонн (Німеччина) – з 
вересня 2009 р. у Бонні відкрито нову магістерську програму «International 
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Media Studies», що зосереджена на проблемах журналістики та економіки 
ЗМІ в галузі радіо, телебачення та преси. Це післядипломна програма, що 
триває упродовж 4-ох семестрів і має тісний зв’язок з наукою та практикою. 
Так, упродовж першого і другого семестрів слухачі магістерської програми 
«International Media Studies» вивчають сучасні аналітичні підходи до зв’язків 
між медіа, політикою і суспільством. Третій триместр присвячений роботі над 
конкретним проектом у сфері медіа, а четвертий – написанню магістерської 
роботи;  

 – 12-ма докторантськими стипендіями з німецької-єврейської історії: 
програма імені Лео Бека – стипендіальна програма імені Лео Бека (Leo Beck 
Fellowship Programme) щороку пропонує 12-ть докторантських стипендій для 
дослідження історії та культури німецькомовного єврейства у Центральній 
Європі та в еміграції. Програма надає можливість 12-ти молодим 
дослідникам провести рік, працюючи над темою свого дослідженням у тій чи 
іншій країні. Протягом року стипендіати мають право відвідати 2-а семінари 
під час яких, вони зможуть обговорити актуальні проблеми дослідження з 
провідними спеціалістами світу у цій сфері; 

– Докторськими стипендіями від Кельнського університету (у сфері 
суспільних та економічних наук) – Кельнський університет пропонує 
докторські стипендії у галузі суспільних та економічних наук. Стипендії 
надаються у рамках докторської програми «Суспільні лади та життєві 
можливості у міжнаціональному порівнянні» (Sozialordnungen und 
Lebenschancen im internationalen Vergleich). SOCLIFE – це міждисциплінарна 
дослідницько-освітня група, що складається із понад 10-ти професорів 
Кельнського університету та понад 10-ти експертів з інших університетів  
світу. Група прагне поєднати індивідуальну (мікрорівень) та суспільно-
економічну (макрорівень) перспективи на дослідження дій та ставлень 
суб’єктів у рамках різних національних типів суспільного порядку [3].  

Наступним етапом нашого дослідження є аналіз програми академічних 
обмінів ім. Фулбрайта (США), що є найстарішою і найбільш відомою у світі 
програмою наукових обмінів. Вона діє з 1946 р., нині – у 140 країнах світу. 
Спільними зусиллями з науковими спільнотами інших країн США створили 
програму, за якою науковці, студенти та громадські діячі мають змогу 
побувати в Америці, а американці – в інших країнах світу. Так, за час 
існування програми понад 176000 іноземців читали курси або займались 
дослідницькою діяльністю в США, а 270000 американців пізнавали інші 
країни світу. Вже понад 250 українських науковців провели рік наукової праці 
в США та більше 170 американців займались дослідницькою та 
викладацькою діяльністю в Україні. 

 Складовими програми ім. Фулбрайта в Україні є:  
1. Обмін науковцями та діячами культури (програма передбачає 

проведення досліджень або читання лекцій в університетах США на період 
від 4-х до 9-ти місяців. У програмі можуть взяти участь досвідчені науковці – 
кандидати та доктори наук, молоді науковці без наукового ступеня, 
співробітники та викладачі університетів і наукових центрів, які вільно 
володіють англійською мовою). 

2. Обмін студентами на рівні аспірантури з гуманітарних наук 
(випускники виші та студенти старших курсів можуть отримати стипендії для 
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здобуття магістерського ступеня в університетах США. Водночас українські 
університети щороку приймають на стажування 8-10 американських 
аспірантів). 

3. Українські вищі можуть запросити американських науковців терміном 
від 2-х до 6-ти тижнів або від 1-го семестру до 2-х. Щороку близько 20-ти 
американських науковців упродовж 1-2 семестрів викладають або проводять 
дослідження і 10-ть американських фахівців приїздять на 6-ть тижнів читати 
лекції та надавати консультативно-методичну допомогу українським 
університетам [2]. 

Отже, проаналізувавши особливості міжнародних освітніх програм 
Німеччини, Швейцарії та США, ми можемо зробити висновок, що активне 
залучення перспективної молоді з країн Європи  сприяє підвищення 
освітньо-культурного, наукового, економічного та демографічного розвитку 
кожної країни, що пояснюється ефективною роботою різноманітних 
стипендійних програм у країнах.   
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КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК  
МИСТЕЦТВО ТА ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ 

Розглядаються актуальні питання використання комп’ютерної 
графіки як виду образотворчого мистецтва та дидактичного засобу 
навчання у сучасному навчальному процесі. 

 

COMPUTER GRAPHICS AS ART AND DIDACTIC MEAN 
The actual issues of computer graphics as a form of fine art and didactic 

means of teaching in the modern educational process. 
 
Как известно, основными структурными компонентами общей 

педагогики являются теория воспитания и теория обучения (или дидактика), 
обусловливающие важность комплексного гармонического развития 
личности. Но если наиважнейшие качества и черты воспитанного человека 
остаются неизменными на протяжении многих веков, то процесс обучения 
непрерывно эволюционирует, требуя постоянного исследования 
дидактических вопросов. 

Одной из таких дидактических проблем является целесообразность и 
эффективность применения в учебном процессе тех или иных средств. 
Средства обучения – это предметы материального мира, используемые в 
учебном процессе с определенными дидактическими целями. Существует 
множество классификаций дидактических средств: по признаку 
технологического происхождения самих средств; в зависимости от видов 
учебной работы, которые можно выполнить, используя эти средства; по 
принципу использования средств разными субъектами обучения и др. 

Главным в использовании средств обучения является соблюдение 
дидактических принципов их применения, а именно: необходимости 
(использование средств обучения обусловливается реальными 
потребностями учебного процесса); соответствия (средства обучения 
выбираются в соответствии с их дидактическими, техническими и 
эргономическими возможностями); доступности (использование средств 
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся); 
информативности (обеспечение максимально возможного количества 
разнообразной информации). 

Глобальная компьютеризация, характерная для современной жизни, не 
обошла и педагогический процесс. Информационные технологии находят 
все большее применение в обучении, в т.ч. в сфере дидактических средств. 
Интересным и эффективным средством обучения может служить 
компьютерная графика. 

Компьютерная графика – это информационная технология, 
используемая для рисования и моделирования в компьютере. Технически 
компьютерную графику можно условно разделить на два типа: 2D 
(двумерную) и 3D (трехмерную). 

В современном изобразительном искусстве компьютерная графика 
занимает достойное место наряду с классическими художественными 
жанрами. Она широко используется в самых разных сферах современной 
культуры – в искусстве, рекламе, полиграфии и т.п. 



 

314 

Особенно интересно и 
наглядно компьютерная графика 
может применяться в учебном 
процессе. К примеру, иллюстрации 
соавтора статьи Анатолия Яровенко 
к произведениям поэтов 
«серебряного века», созданные с 
использованием растровой 
компьютерной графики, 
представляют собой вид 
изобразительного искусства, 
широко применяемый в 
издательском деле при 
иллюстрировании книг. Но в то же 
время, эти работы могут быть 
наглядным средством обучения, 
которое демонстрирует и 
раскрывает: возможности 
компьютерной графики; стиль 
изобразительного искусства, 
использованный при оформлении; 
литературный жанр и сюжет 
иллюстрируемого произведения; 
характерные особенности эпохи и 
т.п. 

Так, приведенные 
иллюстрации отрывка из поэмы 
М. Цветаевой «П.Э.», посвященной 
ее умершему супругу Эфрону 
(рис. 1), стихотворения 
Б. Пастернака «Нежность» (рис. 2), 
стихотворений М. Волошина 
«Фиалки волн и гиацинты пены» и 
«День молочно-сизый расцвел и 
замер» (рис. 3) наглядно 
демонстрируют: 

1) возможности растровой 
графики, создаваемой в 
программе Adobe Photoshop; 

2) особенности 
поэтических стилей авторов: 
драматический реализм, 
неограниченная энергия чувств, 
тонкое исповедование и 
эмоциональная напряженность 
поэзии М. Цветаевой; глубокий 
философский смысл, яркое влияние 
символизма, разнообразие метафор поэтического почерка Б. Пастернака; 
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поэтические импрессионистические акварели, перенасыщенные красками и 
образами Восточного Крыма, характерные для поэта-символиста 
М. Волошина; 

3) обобщающие особенности поэзии «серебряного века», 
формировавшейся, в большей мере, под влиянием футуризма (культа 
будущего) и символизма (поэтических образов-символов), не исключающей 
драматический реализм и не поддерживающей социалистический реализм; 

4) особенности стиля художественного оформления 
произведений: при иллюстрировании драматической поэмы М. Цветаевой – 
черты реализма, в иллюстрации Б. Пастернака – образы-символы («люди-
манекены», «конь в мундштуке»), характерные для символизма, а при 
иллюстрировании поэтического творчества М. Волошина – стиль 
художников-маринистов; 

5) особенности иллюстрируемой эпохи: от перьевой ручки, 
пожелтевшей фотографии (Эфрона) и старого кладбища (рис. 1) до 
деревянного манекена и удлиненного мундштука – модного атрибута конца 
XIX − начала XX века (рис. 2). 

Итак, мы убеждаемся, что в анализируемых изобразительных 
произведениях компьютерной графики (и произведениях, несомненно, 
художественных) заложена сложная, многоуровневая информация, которая 
может быть использована в учебном процессе с разнообразными 
дидактическими целями. Такие иллюстрации могут способствовать: 
развитию образного мышления и ассоциативных способностей; 
комплексному восприятию синтеза искусств; овладению методами анализа, 
синтеза, аналогии, сравнения; расширению художественного и 
общекультурного кругозора; пробуждению индивидуальных задатков к 
творческой деятельности. 

Как дидактическое средство обучения, подобные работы могут 
применяться в педагогическом процессе и при овладении компьютерными 
технологиями (в качестве высокохудожественных образцов жанра), и при 
изучении литературы, искусствоведения, культурологии, философии и 
других гуманитарных наук. Таким образом, компьютерная графика 
приобретает статус искусства, которое обучает. 

Но, как известно, учебный процесс имеет свои ограничения, связанные 
с утвержденной программой. И в этом аспекте следует отметить, что для 
популяризации компьютерной графики и как вида изобразительного 
искусства, и как средства обучения, очень важную роль играет процесс 
выставок и презентаций, что позволяет привлечь внимание более широкого 
круга учащейся молодежи, независимо от профильной ориентации в науке и 
творчестве. Наиболее успешным партнерством в этом направлении, на наш 
взгляд, является сотрудничество с художественными музеями. Так, к 
примеру, в городском музее г. Южного (Одесская область) в феврале 2010 
года открылась персональная выставка графических работ Анатолия 
Яровенко (http://www.yarovenko.lna.od.ua/?article=128), на материалах 
которой сотрудниками музея была организована экскурсионная программа 
для учащейся молодежи. В рамках такой программы-экскурсии школьникам 
и студентам довольно необычным, зрелищным способом предоставлялась 
разноплановая информация обучающего характера, заложенная в 
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авторские иллюстрации с использованием компьютерной графики. 
Таким образом, компьютерная графика, как обучающий вид искусства, в 

альянсе с музеями и выставочными залами может и должна изменить 
существующие стереотипы в современном образовании. 
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ДИСКУРС ІГРОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

ДИСКУРС ИГРОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 
DISCOURSE OF GAME AND SOCIAL INTERACTION IN 

HISTORICAL, CULTURAL, AND INTELLECTUAL CONTEXT 
 

Автором представлена історична ретроспектива головних етапів 
осмислення ігрового концепту та форм його соціальної реалізації, 
виокремлені ключові історико-культурні фактори, що стали приводом для 
формування особливого типу дискурсу, синтезуючого ігрові та соціальні 
практики. 

 
Автором представлена историческая ретроспектива главных 

этапов осмысления игрового концепта и форм его социальной 
реализации, выделены ключевые историко-культурные факторы, 
которые стали поводом для формирования специфического типа 
дискурса, синтезирующего игровые и социальные практики. 

 
The author represents the historical retrospective of the main stages in 

perception of game concept and its forms of social realization, the key historical 
and cultural factors that stand as a matter for compiling the peculiar type of 
synthetic discourse for game and social models.   

 
Для того, щоб не перетворювати розмову про гру у гру словами, нам 

варто розпочати зі з’ясування історико-культурного та інтелектуального 
контексту, що обумовив актуалізацію в соціально-філософському просторі 
концепту «гра». Оскільки даний намір є надзвичайно обширним, а межі тез  
лімітовані, ми специфікуємо наше завдання, переводячи його зі 
стверджувальної форми у питальну, і сформулюємо його наступним чином: 
що слугувало при-водом, який був покладений в основу розвитку тлумачень 
феномену гри та становлення дискурсу ігрової та соціальної взаємодії?   

 При-від ми будемо інтерпретувати не усталено, як периферійний, 
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другорядний стимул, а в ширшому, Гайдеґеровому контексті – як засадничу 
причинність, своєрідну філософську фабулу, путівну лінію, що приводить нас 
від первинних ігрових інтуіцій у космологічних системах античності до 
тематизації гри як титульного іменника в дослідженнях Нового часу.   

 Виокремимо вузлові фактори, що дадуть нам можливість 
конституювати наявність спільного  культурно-історичного горизонту для 
інтелектуальних манівців політичної філософії на всіх етапах її поневірянь у 
пошуку константи в осмисленні гри та соціальних практик. 

В Античності ми можемо виокремити щонайменше два ключових 
фактори, що спровокували філософську увагу до гри. Передовсім це 
антична інтенція до осягнення першопринципів буттєвого ладу через 
метафорику смислів, інако-думство, небуденний погляд не на світ 
повсякденності, а за нього. Класичним прикладом даного мисленнєвого 
жесту є відомі слова Геракліта: «Вічність – дитина, що бавиться, граючи в 
пессею: царство дитини» [Гераклит. Фрагменты // Фрагменты ранних 
греческих философов. – Часть І. – М.: Наука, 1989. – С. 242]. Другою 
ключовою домінантою включення гри до філософського апарату античності 
був наскрізно ігровий характер культурного життя, прагнення до всебічного 
вдосконалення універсуму, здійснення ідеалів калокагатії. Один із 
найвідоміших істориків культури, Йохан Хейзінга, виходячи із цих позицій, 
обстоює «правомірність обзору всієї людської культури sub specie ludi (під 
кутом зру, під знаком гри)…» [Хейзинга Й. Homo Ludens. – М.: Прогресс, 
1992. – С. 14]. Власне цікаво, що ігрові контексти в епоху античності, навіть 
не вдаючись до окремих дослідницьких підходів, ми буквально можемо 
прослідкувати від повторюваних ігрових практик, насамперед від 
найголовнішої з них –  Олімпіади, що була не тільки спортивним змаганням 
із допоміжними релігійними ритуалами, але водночас і важливою циклічно - 
хронологічною системою, за якою відбувалось літочислення, та зокрема 
фіксувались дати «акме» – сорокарічного розквіту життєвих сил людини. 
Олімпіади являли собою своєрідний симбіоз хроносу та топосу – 
часопростору, в якому народжувались, розвивались, змагались та відходили 
у небуття елліни. Таким чином, в античності гра отримує інтегральну та 
медіативну функцію, її при-водом стає прагнення до унаочнення, єднання 
світу Логосу та світу демосу, бажаного та дійсного, сакрального та 
аґонального. 

Ігрова тематика в Середньовіччі із очевидних теологічних причин була 
змінена майже до невпізнаваності. Часто дану інтерпретаційну зміну 
плутають із тотальним виключенням ігрового концепту із поля зору 
філософів того часу. Однак, зібравшись силами і поринувши в окрему 
дослідницьку експедицію, звісно, можна «спокуситись» на висновки, що 
дають нам підстави характеризувати цю добу як вищу форму гри, пов’язану 
із своєрідною театралізованістю, ритуалізмом християнської літургії та 
нарративом вселенської драми, що розгортається перед її свідком і  
учасником – грішною людиною. Так, Михайло Бахтін узагальнить подібний 
погляд на Середньовіччя у семіотичній теорії карнавалу, що має своїм 
витоком бінарні християнські опозиції та їх образотворчу домінанту. Загалом, 
приводом, що тематизує для нас гру в епоху Середньовіччя стає 
християнство із його поглибленими теологічними коннотаціями, натяком на 
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неуникненність самовизначення, долучення до лона церкви та виконання 
всіх релігійних ритуалів та настанов, що дають смертній людині надію на 
спасіння.  

Новий час відкриває перед нами довгий шлейф історико-культурних та 
інтелектуальних новацій, який коротко, і як наслідок – надзвичнайно 
спрощуючи, можна узагальнити у наступних рисах. По-перше, доба модерну 
реабілітує елемент раціональності – починаючи від філософських концепцій 
автономії суб’єкта Рене Декарта й Іммануїла Канта та закінчуючи розквітом 
духу капіталізму, світу комерції із транспарантною пріоритетністю 
невід’ємних прав людини, відкритістю громадянського суспільства та 
правової держави, вільною ринковою конкуренцією, що уможливлюються 
через раціональний вибір в раціонально орієнтованому суспільстві. Влучну 
діагностику наслідків даної раціоналізації дає Петер Слотердайк: «Знання є 
сила і є влада. Такою є завершальна точка у процесі невідворотної 
політизації мислення. Той, хто проголошує цю тезу, з однієї сторони, 
проголошує істину. Але, проголошуючи її, він бажає досягнути більшого, ніж 
просто істини: він має намір включитись у гру влади» [Слотердайк П. 
Критика цинического разума. – Екатеринбург: У-Фактория, М.: АСТ, 2009. – 
С. 6]. По-друге, Новий час, виходячи із раціональних передумов, закономірно 
стає каталізатором розвитку науки та техніки – розвитку настільки сильного, 
що його найдостеменніша реальність обертається проти нього самого 
тотальністю віртуалізації, якою сьогодні марить людина постмодерну. Отже 
приводом, що відкриває перед нами тематику гри у Новий час, стає 
імпровізація на тему можливого, яка настільки ж притаманна філософським 
інтуіцям модерну, наскільки і його соціальним феноменам. Концепт 
дискурсу, винесений у назву нашої роботи, таким чином, набуває повноти 
визначення через його пряму корелятивність із ігровою та соціальною 
взаємодією, характерними рисами якої виступають не стільки інтереси та 
цілі, скільки інтерсуб’єктивність, імпровізаційніть та стильова розмаїтість 
комунікацій. 

Представлена вище контурна панорама осмислення гри дає нам привід, 
з одного боку, для констатації неперервності, спадковості тематизації 
ігрового феномену в історико-культурних та інтелектуальних варіаціях 
минулого, з іншого боку – засвідчує, що лише інструментальний горизонт 
розуміння гри (гра тільки як засіб досягення цілей або як певний вид 
розважальної людської активності) є неповним, а отже – науково 
нелегітимним і таким, що вимагає нових дослідницьких підходів, зокрема 
застосування теорії ігор як синтезуючого типу дискурсу та новаційного 
методологічного інструментарію для аналізу основ теорії політики. 
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ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ  
У ФОРМУВАННІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
Тези висвітлюють проблему громадянської компетентності та її 

значення у процесі підготовки майбутнього вчителя. А також 
розглядаються особливості формування громадянської компетентності 
як однієї з ключових в процесі професійного становлення майбутнього 
вчителя-філолога  англійської мови. 

 
The work considers the problem of the civic competence and its meaning in 

the process of future teacher training. It also examines features of the formation 
civic competence as of the key one in the process of professional becoming of 
future teacher. 

 
Сучасний стан українського суспільства визначається переломним 

характером та динамізмом, що призводить до трансформування не тільки 
економічних підвалин, але й системи суспільних цінностей. У цих умовах 
виникає необхідність виховання особистості, здатної не тільки на 
репродуктивну діяльність, але й на прийняття нестандартних рішень, 
постійного самовиховання, самовдосконалення та саморозвитку, особливо у 
сфері суспільного життя, що напряму пов’язано з формуванням 
громадянської компетентності. Ця проблема ще більше актуалізується, коли 
мова йде про особистість майбутнього вчителя, котрий в певній мірі 
забезпечує формування інтелектуального потенціалу нації, адже лише 
суспільно активна особистість педагога в змозі розвивати творчі здібності у 
школярів, готувати їх до самостійного вирішення життєвих проблем.       

Проблема визначення компетентностей громадянина  є актуальною, бо 
саме знання, розуміння і застосування цих компетентностей дає йому 
можливість приймати активну участь в усіх сферах  суспільного життя, знати 
та при потребі відстоювати і захищати свої права та обов’язки. 
Громадянська компетентність допомагає розуміти і виконувати свою 
політичну роль, зробити правильний політичний вибір, бути «добропорядним 
громадянином» своєї держави, що є ідеальним, майже недосяжним типом, 
який у всіх своїх діях прагне до максимальної суспільної користі. 

Починаючи з 80-х років Oрганізація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) розпочала свої дослідження в цьому напрямі. 
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Фахівці цієї організації протягом декількох років збирали й аналізували дані 
про освіту в різних країнах з позицій їх результативності та ефективності, що 
дало змогу визначити систему освітніх індикаторів. 

Сьогодні в багатьох європейських країнах до змісту освіти внесено 
зміни, спричинені обґрунтуванням необхідності визначення, відбору та 
ґрунтовної ідентифікації обмеженого набору компетентностей, які є 
найважливішими, найбільш інтегрованими, ключовими. 

Питання, які поставила перед собою на початку 2001 р. ОЕСР, стали 
основним орієнтиром роздумів експертів у процесі визначення поняття 
ключових компететностей, складовою котрих є громадянська компетентність:  

- чи можливо визначити перелік компетентностей для успішного життя 
та ефективної участі в різних життєвих сферах, зокрема й економічній, 
політичній, соціальній і сімейній, суспільні та особистісні взаємовідносини й 
індивідуальний розвиток? 

- до якої міри ключові компетентності співвідносяться з соціальними, 
економічними та культурними умовами життя? 

Громадянська компетентність передбачає такі здатності: 
- орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в 

Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів 
демократичної держави, органів місцевого самоврядування; 

- застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і 
свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов’язків у 
межах місцевої громади та держави загалом; 

- застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної 
влади на користь собі й громадянському суспільству; 

- використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні 
інтереси особи та захищають права людини й громадянина; 

- робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології 
прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й 
потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави. 

          Тобто, можна сказати, що ці компоненти і складають 
компетентність "добропорядного громадянина", а також вони є актуальними 
у сфері працевлаштування. 

Міжнародна організація праці, визначаючи роль громадянської 
компетентності, робить наголос на тому, що освіта та навчання є основними 
інструментами в процесі її формування.  

В рекомендаціях DeSeCo громадянська компетентність являє собою 
сукупність знань, умінь і навичок пов’язаних з участю в діяльності політичних 
інститутів демократичної держави, які були сформовані на різних етапах 
життя, починаючи з базової освіти, професійної підготовки і протягом усього 
трудового життя, що є важливішими ніж знання набуті на робочому місці під 
час виконання професійних обов’язків. 

Згідно досліджень DeSeCo успішність самореалізація та професійних 
успіх залежить від рівня сформованості громадянської компетентності. 
Сьогодні все більш і більш виникає потреба у фахівцях з високо розвинутими 
комунікаційними здібностями, з почуттям власної гідності та ініціативи, із 
здатністю працювати у команді або групі. Отже сучасна освіта повинна 
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швидко реагувати на такі зміни на ринку праці, бо без  цього не можливо 
уявити собі сучасного фахівця в будь-якій галузі. 

Необхідно розвивати міжнародне співробітництво й обмін інформацією 
щодо формування громадянської компетентності між промислово 
розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. 

Формування громадянської компетентності передбачає розвиток таких 
компонентів як:   

- основні вміння та навички у взаємодії з органами державної влади на 
користь собі й громадянському суспільству;  

- практичні навички у використонні моделей поведінки, які 
задовольняють власні інтереси особи чи захищають права людини й 
громадянина; 

- особисті навички у застосовуванні демократичних технологій 
прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й 
потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави; 

- соціальні навички спілкування, які сприяють продуктивній та успішній 
роботі та взаємодії.   

Таким чином, громадянська компетентність характеризується наявністю 
певної структури якостей (знання, уміння, мотивація, ціннісні орієнтації, 
сформованість певних суспільно важливих якостей). Крім того, майбутній 
спеціаліст має володіти здатністю бачити протиріччя, що виникають в 
суспільному житті, самостійно ставити конкретні цілі й завдання під час 
професійної діяльності та знаходити способи їх розв’язування, а також 
аналізувати й оцінювати отримані результати. У цілому розв’язання 
проблеми визначення місця громадянської компетентності у структурі 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, її ролі і 
значення має зайняти чільне місце в забезпеченні найбільш оптимального 
функціонування професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 
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THE ROLE WHICH PLAYS UKRAINIAN DIASPORA IN SAVING OF 

NATIONAL IDENTITY INTO THE GLOBAL WORLD 
 
Today it is very important to have its national ideas for a state because the 

process of globalisation endangers the existence not only of a country but also of 
a nation. Ukrainian Diaspora has always been doing o lot of positive things for 
creating an image of Ukraine as original and rich country. The representatives of 
Ukrainian Diaspora have organised different actions devoted Ukrainian culture, 
art, traditions; have spread the knowledge about their native country.     

Україні, щоб посісти гідне місце у сучасному глобалізованому світі, 
необхідно сформувати і оберігати національну ідентичність, яка сприяє, в 
першу чергу, довгостроковому сталому розвитку суспільства. Формування 
української національної ідентичності в умовах глобалізації є надзвичайно 
складним і суперечливим процесом в усіх сферах життєдіяльності – 
економічній, політичній, фінансовій, психологічній тощо. Доцільно з’ясувати, 
в чому полягає суть цього поняття.  

Під національною ідентичністю розуміється суб’єктивне почуття і 
одночасно об’єктивна якість самототожності індивіда з нацією, виявлення 
цілісності індивідуального „Я”, що сумісне з вірою індивіда в тотожність того 
чи іншого образу світу і людини3. Завдяки гнучкості виникнення і здатності до 
самовідновлення національна ідентичність є потужною силою, яка, не 
втрачаючи своєї сутності, може поєднуватися з іншими ідеологіями й 
політичними доктринами, зокрема соціальними, політичними, економічними. 

Яскравим доказом цього є існування українських діаспорних спільнот у 
різних куточках світу, які не втратили зв’язок зі своєю малою батьківщиною і 
зуміли зберегти для своїх нащадків мову, традиції, відчуття приналежності 
до української нації. Говорячи про кількість українців за кордоном, то за 
різними оцінками вона становить від 13 до 18 млн. осіб, що мають хоча б 
частково українське походження. 

Звертаючись до історії, варто визнати, що до здобуття Україною 
незалежності саме діаспора виконувала роль носія національної ідеї та 
репрезентанта вільного українства, борця за державність, незалежність, за 
цивілізоване місце України, українського народу, держави, нації в світі.  
                                                           
3
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Після 1991 року фактично для української спільноти за кордоном 
закінчилася її місія – лобіювання і просування національних цінностей та 
інтересів України. Для того, щоб наша діаспора взяла активну роль у 
збереженні національної ідентичності, необхідно виділяти значні кошти не 
лише на організацію певних культурно-просвітницьких програм, а й на 
проведення цілеспрямованої проукраїнської політики за кордоном.  

Так, різні країни, які в своєму історичному розвитку проходили ті ж 
етапи, що й сучасна Україна, утверджувалися в світовому економічному і 
політичному просторі спираючись на спеціальні програми та структури, 
спрямовані на роботу зі своїми діаспорами. В Європі цим шляхом 
відбувалося зміцнення Великобританії, Німеччини, Польщі, Румунії, 
Словаччини та інших держав не без значної фінансової підтримки, звичайно. 

Зокрема, словацька організація „Матіца Словенська”, яка курує 
словацьку діаспору, щорічно отримує як державну підтримку понад 2 млн. 
доларів. А в Польщі громадська організація „Полонія” щорічно отримує від 
держави на свою діяльність 57 млн. доларів. Саме за допомогою глибоко 
продуманої і всебічно спланованої роботи з вихідцями зі своїх земель 
захоплювали світові ринки Японія, Південна Корея та інші південно-азійські  
„тигри”. Показовим є приклад активного залучення китайської діаспори для 
розвитку історичної батьківщини. Ще декілька десятків років тому всесвітня 
китайська діаспора („хуацяо”) жодним чином не долучалася до розвитку і 
добробуту Китаю. Сьогодні завдяки цілеспрямованій урядовій політиці – це 
потужна консолідована формація, яка інвестувала мільярди доларів в 
економіку КНР. За різними оцінками це 70-80% усіх валютних вливань4. 

Специфічний вплив на ставлення і політики країн світу по відношенню 
до Російської Федерації „через діаспору” (а це залежить від стратегічних 
цілей державної політики) здійснює Росія, кількість корінних жителів якої за 
кордоном становить значне число. А саме, свою потужну діаспору в Україні 
наш північний сусід ефективно використовує для досягнення власних 
інтересів. Повчальним фактом є й те, що Державна Дума Російської 
Федерації для реалізації програм роботи із співвітчизниками за кордоном 
виділяє понад 100 млн. рублів щорічно. 

Для багатьох країн співпраця із земляками за кордоном стала основою 
зовнішньої політики. Діаспори стають потужним засобом впливу на інші 
держави. Щоб це реалізовувати, Україна перед цим сама мусить, як мінімум, 
стати модератором у діалозі численних організацій українців за кордоном. 

Відповідно до Національної концепції співпраці із закордонними 
українцями, головні зусилля держави зосереджені на задоволенні 
культурних, інформаційних, освітніх, соціально-гуманітарних потреб 
українців за кордоном. Крім того, в Україні існує Державна програма 
співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року. 

У багатьох дипломатичних представництвах уже працюють чиновники 
відповідальні за співпрацю з місцевими українцями. Протягом трьох останніх 
„докризових” років Україна надавала фінансову підтримку україномовним 
школам і класам, виділялися кошти на видавничу й просвітницько-культурну 
діяльність. 

                                                           
4
 Українська діаспора – джерело утвердження позитивного образу України у світі // Міжнародна 
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Цікавим і корисним проектом, реалізованим державою, є Міжнародна 
українська школа. Якщо дитина перебуває за межами України й не 
навчається в українській школі – вона може вчитися в Міжнародній 
українській школі через Інтернет. У 2008 році, уперше в історії України 679 
учнів Міжнародної української школи отримати державний атестат про 
середню освіту. 

Українська діаспора завжди багато робила для України. Вона писала, 
публікувала, поширювала знання про Україну й для України. Можна згадати 
про роль закордонних українців у демократичних перетвореннях, про 
благодійність, про внесок у культуру й багато чого іншого. 

Особливо масовою і дієвою така підтримка була в умовах гострої 
політичної боротьби під час виборчої кампанії 2004 р. та Помаранчевої 
революції. Вагомим фактором українського руху в цей час стали національні 
організації в пострадянських країнах та представники „четвертої хвилі” 
трудових мігрантів у Португалії, Чехії, Іспанії, Італії та ін. Особливо слід 
відзначити роль українських організацій Росії, які в умовах психологічного 
тиску виступили на захист українських національних інтересів і 
демократичних цінностей.  

Проте слід визнати, що використання українського лобі в зарубіжних 
країнах з метою реалізації національних інтересів та утвердження 
позитивного іміджу держави саме в період 1990-1992 рр., під час подій 
Помаранчевої революції відбувалося стихійно і з ініціативи самої діаспори. 

З іншого боку, збереження ідентичності українців за кордоном лише 
перший крок для лобіювання українських інтересів там. Однак, говорити про 
стратегію політичної й економічної взаємодії України з українськими 
організаціями світу в контексті лобіювання інтересів держави, на жаль, поки 
що не доводиться. 

Підсумовуючи, варто визнати, що активні міграційні процеси у світі – це 
одна з необхідностей ХХI століття. Україні потрібен якісно новий погляд на 
проблему діаспори. Правильний підхід дозволить перетворити українців, 
розкиданих по світу, на найбільший актив Української держави і українців як 
нації, та українські діаспорні спілки й організації – на потужний інструмент 
реалізації зовнішньої політики України в сучасному глобалізованому світі.  
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УСПІШНИХ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ И 

ТРЕНИНГЕ. 
Рассматриваются вопросы применения ИТ, направленных на 

повышение компетентности и навыков обучаемых в специфических 
предметных областях, влияние прогнозирования результатов в 
обучении, функционирование аналитического блока в сложных системах. 

 
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ В НАВЧАННІ ТА 

ТРЕНИНГУ. 
Розглядаються питання застосування ІТ, спрямованих на підвищення 

компетентності та навичків людей, що навчаються в специфічних 
предметних галузях, вплив прогнозування результатів в навчанні, 
функціонування аналітичного блоку в складних системах. 

 
THE ANALYSIS AND FORECASTING OF RESULTS IN TRAINING 

There are considered questions of application IT, directed on increase of 
competence and skills of trainees in specific subject domains, influence of 
forecasting of results in training, functioning of the analytical block in difficult 
systems. 

 
Применение современных информационных технологий (ИТ) в 

обучении - одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития 
мирового образовательного процесса. На процесс приобретения знаний 
существенно повлияла информатизация общества [1]. Можно с 
уверенностью утверждать, что проблема информатизации общества в 
настоящее время становится одной из главных. Это связано с новым 
качеством современных информационных ресурсов, которые приобрели 
столь важное значение, что разумное оперирование ими во многом 
определяет благосостояние и безопасность общества. Информатизация 
определяется как социально-экономический и научно-технический процесс 
создания оптимальных условий удовлетворения информационных 
потребностей общества на основе применения перспективных 
информационных технологий [2]. Одним из стратегических приоритетов 
информатизации является обучение, и это естественно, потому что именно 
в обучении закладывается будущее нации и будущее государства в целом. 
Поэтому разработка ИТ требует не только использования их для 
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оперативного информационно-справочного сопровождения процесса 
обучения, но и анализ такого аспекта, как административно-аналитический 
[3]. Данный аспект позволяет дать представление о сложном объекте при 
проектировании ИТ анализа и оценки результатов. Такие ИТ определяются 
исследовательскими задачами и методикой исследования. Но такое 
представление не является объективным без наличия различных методов 
прогнозирования, сопровождения и оценки результатов. 

Рассматривая основные стратегии обучения, в [4] уделяется внимание 
таким основным типам: 

− при помощи организационной структуры. Такая организационная 
структура характеризуется наличием у обучаемых возможностей, чтобы 
приобретать опыт и обучаться. Процесс обучения и тренинга 
характеризуется обменом знаниями между обучаемыми. 

− контроль управленческого процесса. Речь идет о мерах по 
стимулированию процесса обучения. Эксперты, тренеры, специалисты 
создают в коллективе такие условия, в которых обучаемые хотят применять 
свои знания и активно делиться ими с коллегами. Существенное внимание 
уделяется не столько обучению и тренингу, сколько догадкам и интуиции. 

Вопрос исследования информационных технологий на основе анализа 
и прогнозирования результатов в обучении возник не так давно, но решение 
его в рамках сложных систем приобретает новый смысл. Поэтому больше 
внимания стоит уделять именно данным понятиям. Анализ позволит дать 
оценку обучаемому и в дальнейшем получить практические навыки. 
Прогнозирование позволит корректировать процесс обучения, 
предоставлять необходимую информацию, оценивать эффективность 
обучения. 

Процесс приобретения знаний сопровождается разнообразием 
подходов представления. Рассмотрим общую схему функционирования 
аналитического блока в сложной системе. Блок представляет собой 
укрупненную структурную номенклатуру, включающую упорядоченный круг 
близких по назначению вопросов, что позволяет осуществить 
целенаправленный поиск эффективных путей их решения на основе более 
полного и всестороннего учета основных факторов, влияющих на 
эффективность управления, отбора и принятия решения. 

Функционирование аналитического блока осуществляется за счет: 
− наличия базы данных и базы знаний; 

− наличия интерфейсных и общесистемных средств; 

− сопровождения процесса обработки и получения информации; 

− оценки полученных результатов; 

− прогнозирования результатов; 

− корректировки процесса обучения по анализируемым данным; 

− передачи информации потребителям. 
В состав аналитического блока входят алгоритмы, различные методики 

и математические модели для решения функционально-прикладных задач. 
Как правило, такие задачи направлены на анализ хранящейся в базе 
данных информации, оценку динамики состояния исследуемых объектов, а 
также использования их в последующих целях. 

Основная роль блока - необходимость исследования внутренних связей 
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систем, определение существенных структурных связей между их 
элементами, которые в совокупности должны сопутствовать эффективности 
функционирования системы в целом. Это дает возможность 
профессионально определить те звенья, которые выполняют основную 
функцию при разработке проблемно-ориентированных ИТ в процессе 
обучения и тренинга. Рассмотрение тенденций развития отдельно взятого 
блока в составе всей сложной системы покажет степень зависимости 
результативности в данный момент и в перспективе от функционирования 
отдельно взятых составляющих. 

Блок сопровождения и оценки результатов  позволяет дать 
представление о способах сопровождения необходимо-важных результатов, 
о различных методах оценки результатов, применяемых в ходе учебных, 
экспериментальных и уже внедренных в практику процессов. 

В любой сфере общественной деятельности наступает момент, когда 
необходимо добиться большего успеха и лучшего результата. Блок 
сопровождения результатов позволяет сфокусировать внимание обучаемого 
на наиболее важных результатах преподавателя, эксперта, тренера. Блок 
сопровождения включает в себя: 

− стратегическое сопровождение — своевременное определение 
практических задач, корректировка стратегии, оценка предлагаемых 
разработок, методик, результатов; 

− полное управление — помимо стратегических вопросов выполняется 
общее управление; 

− анализ моделей коммуникации; 

− определение элементов, нуждающихся в замене или усилении; 

− изменения в коммуникационной стратегии; 

− разработка эффективной стратегии представления продукции; 

− выявление конкурентных преимуществ и недостатков продукта; 

− введение инноваций.  
Блок сопровождения и оценки результатов также раскрывает то, что и 

как было усвоено человеком, экспертом, группой лиц, принимающих участие 
в разработке технологии, проекта. Однако смысл оценки результатов этим 
не ограничивается. 

Блок прогноза результатов представляет наибольший интерес в 
исследовании, так как в совокупности с блоком сопровождения и оценки 
результатов и административно-аналитическим блоком представляет собой 
блок мониторинга. Он включает в себя процедуры и методы 
прогнозирования [5-7]. 

Совокупность данных блоков является основополагающей при 
разработке ИТ, ориентированных на выполнение аналитических действий в 
любой сложной системе. Актуальность создания таких технологий 
подчеркивается рядом весомых факторов:  

− выделение из большого набора данных, полученных в результате 
практических действий, необходимого количества параметров, с которыми 
экспертам, специалистам, тренерам в дальнейшем будет удобно работать;  

− определение наиболее значимых параметров анализа на основе 
многокритериальной оценки; информационное сопровождение процесса 
обучения. 
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Следует отметить, что в обучении существует острая необходимость 
разработки технологий анализа обучения, ориентированных на 
самостоятельную и индивидуальную учебную деятельность по освоению 
необходимой важной информации, которая отвечает современному 
концептуальному пониманию роли информационных технологий в процессе 
принятия решений, а так же необходимостью анализа условий 
эффективности обучения с использованием средств телекоммуникаций. 
Цель таких технологий - по результатам анализа выявление в процессе 
приобретения знаний возможных вариантов для обучаемых, создание по 
возможности надежных основ для планирования обучения и тренинга. 

В Международном научно-учебном центре информационных технологий 
и систем НАН И МОН Украины проводятся большие работы по применению 
ИТ, направленных на повышение компетентности и навыков обучаемых в 
специфических предметных областях, например, таких как спорте (пулевая 
стрельба). Такие технологии позволяют анализировать выступление 
спортсменов на ведущих соревнованиях, делать экспертам поправки в 
процессе их тренинга, прогнозировать результат выступления. 
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ПРИНЦИПИ ТА  ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНАЖЕРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 

ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ 
 

Розглядається методологія інформаційних комп’ютерних навчально-
тренажерних технологій. Визначаються  форми теоретичних питань 
структуризації перспективної комп’ютерної навчально-тренажерної  
технології та методів оптимального управління процесом підготовки 
оперативного персоналу складних динамічних об’єктів. 

Theoretical questions of organization and methodology perspective 
computer training technologies and methods of optimum control of process 
preparation of the operative personnel are determined.  

  
Комплекс проведених в роботі досліджень, теоретичних та практичних 

розробок, їх широка апробація та оцінка перспективності і ефективності 
дозволили одержати та обґрунтувати ряд нових наукових результатів, 
технічних рішень, провідних положень комп’ютерної дидактики, зробити 
дослідження та обґрунтування основних напрямків, підходів, принципів 
перспективної комп’ютерної навчально-тренажерної інноваційної 
комп’ютерної технології та методів оптимального управління процесом 
підготовки оперативного персоналу складних динамічних об’єктів. 

В результаті проведених досліджень виявлено, що розроблений в 
рамках роботи комплекс сучасних вимог аналізу традиційних та нових 
підходів підготовки оперативного персоналу  щодо систем та технологій 
підготовки оперативного персоналу дає можливість вести цілеспрямовану 
ефективну розробку комп’ютерних навчально-тренажерних технологій і 
методів їх застосування. Встановлено, що у причин, які породили цю 
проблему, дуже багато як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, однак 
провідною серед них є безповоротній перехід від індустріальної до 
інформаційної цивілізації, що спричинило цілу низку суттєвих змін у 
суспільстві, і в першу чергу в сферах діяльності та підготовки оперативного 
персоналу. Показано, що при підготовці оперативного персоналу треба 
застосувати методи оптимального та адаптивного управління процесом 
підготовки оперативного персоналу. Формалізація процесу підготовки 
оперативного персоналу потребує вибору стратегії і параметрів 
математичної моделі підготовки оперативного персоналу. 

Для побудови та оптимізації навчальних модулів доцільно 
використовувати ресурсно-цільовий підхід, комбінаторні методи і методи 
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цілеспрямованого перебору та апарат теорії множин і відношень, що є 
передовим кроком до ситуаційного тренажу та навчання.   

Дослідження та побудова тренажерно-навчального середовища 
підготовки оперативного персоналу, розробка принципів,  
методів та форми його структуризації, змістовного наповнення,  
оновлення та управління показали, що взаємодія операторів з 
навчальним середовищем здійснюється на трьох основних рівнях: 
фізичному, інтелектуальному та емоційному. Тому при розробці навчальних 
технологій та систем мають враховуватись їх особливості, передусім 
емоційного каналу як найменш вивченого, але такого, що має надзвичайно 
великий вплив на когнітивні процеси. 

Визначення та вивчення рівнів взаємодії оператора з навчальним 
середовищем комп’ютерних навчально-тренажерних технологій  дозволило 
запропонувати новий підхід формалізації синтезу інтерфейсу і методи його 
адаптації до стану оператора та навчальної ситуації, що суттєво покращує 
взаємодію системи з об’єктом управління в різних предметних областях. 

В процесі досліджень виявлено, що для інноваційних комп’ютерних 
навчально-тренажерних технологій особливу роль відіграє структура 
пізнавального процесу. Встановлено, що основними компонентами цієї 
структури є: відчуття – сприйняття – мотивація – осмислення – 
запам’ятовування – відтворення знань. Було визначено і систематизовано 
ряд педагогічно-психологічних закономірностей та механізмів, що діють на 
цих стадіях когнітивного процесу, передбачені методи їх використання. 

Виходячи з проведених системних досліджень, були визначені основні 
напрямки, підходи та принципи методології інформаційних комп’ютерних 
навчально-тренажерних технологій, навколо яких формується весь 
технологічний процес підготовки оперативного персоналу. До таких 
компонент, перш за все, належать: інформаційне тренажерно-навчальне 
середовище; система діагностики, контролю та оцінки стану оператора; 
інтерфейс взаємодії оперативного персоналу з динамічним навчальним 
середовищем; інтегрований банк даних та знань комп’ютерних навчально-
тренажерних технологій; система синтезу тренувальних задач; система 
управління. 

При дослідженні інформаційного тренажерно-навчального середовища 
була встановлена доцільність розробки трьох його основних рівнів: змісту 
середовища; його структури; характеру функціонування (управління); 

Встановлено комплекс вимог імітації професійної підготовки 
оперативного персоналу та відповідне застосування методів проблемно-
ситуаційної підготовки оперативного персоналу в комп’ютерної навчально-
тренажерної технології.  

Дослідження показали, що управління процесом підготовки 
оперативного персоналу при збереженні загальної суті управління має і 
низку специфічних особливостей, викликаних соціальною природою об’єкта 
управління та специфікою його пізнавальної діяльності. При цьому для 
оптимізації процесу підготовки оперативного персоналу необхідні адекватні 
методи та стратегії оптимального управління. Проведений аналіз засвідчує, 
що серед існуючих методів даного класу їх застосування обмежується 
умовами наявності структур інформаційного тренажерно-навчального 
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середовища з апріорно фіксованими параметрами та невеликої кількості 
можливих траєкторій навчання. Для подолання цих обмежень був 
розроблений проблемно-орієнтований метод поетапної адаптації та 
оптимізації траєкторії розвитку навчання, який розрахований на роботу з 
моделями змінної структури інформаційного тренажерно-навчального 
середовища, що дозволяє враховувати індивідуальні здібності та поточний 
інтелектуально-психологічний стан оператора, які з часом можуть суттєво 
змінюватися. Запропоновано та розроблено блок-схему алгоритму 
формування та реалізації оптимального маршруту руху навчання в мережі 
інформаційного тренажерно-навчального середовища, що забезпечує 
практичну реалізацію розробленого методу поетапної адаптації та 
оптимізації процесу підготовки оперативного персоналу. 

Встановлено, що системи, які базуються на моделях об’єкта навчання, 
реалізовані на базі оверлейних моделей – векторних і мережних (графи 
знань). Однак вони не в повній мірі відображають усю необхідну інформацію, 
а, як правило, враховують лише рівень знань. Досить рідко враховуються 
психологічні характеристики об’єкта навчання. А отже, можна зробити 
висновок, що найбільш доцільним є використання змішаної структури моделі 
об’єкта навчання, і тому основною задачею подальших досліджень має бути 
реалізація такої комплексної моделі. 

Комплексна модель об’єкта навчання повинна описувати його знання з 
різним ступенем деталізації. Деталізовані моделі показують, чи має об’єкт 
навчання особливі знання, уміння та навички, в той час як загальні моделі 
показують його загальну ерудицію. Деталізована модель використовується 
системою для рішень, що діють на об’єкт навчання короткий час (яке 
завдання вибрати наступним, які надати вказівки та пояснення щодо 
виконання завдання). Загальні моделі потрібні для прийняття рішень, які 
діють більш довготривалий період (який рівень складності навчального курсу 
обрати тощо).  

Рішення завдань навчання на комп'ютерному тренажері, побудованому 
по блочно-модульному принципі, що дозволяє уніфікувати систему навчання 
й використовувати тренажер для навчання операторів різних виробництв. 
Доцільне застосування блочно-модульного принципу створення програмного 
забезпечення, при якому прикладні програми реалізуються у вигляді 
незалежних елементів, які взаємодіють між собою під керуванням 
організуючої програми. Показано, що його побудова на основі сучасних 
програмно-технічних засобів цілком можлива, а запропонований підхід 
реалізації є перспективним. В процесі аналізу також було встановлено, що 
більшість існуючих на сьогодні комп’ютерних навчально-тренажерних систем 
не використовують в повному обсязі модель об’єкта навчання, що 
призводить до суттєвого зниження якості процесу навчання та тренінгу і не 
дозволяє організовувати адаптивне навчання.  

Розроблені підходи, принципи та методи формування інформаційного 
тренажерно-навчального середовища, його змісту, структури та форм 
функціонування є значним кроком у теоретичних основах комп’ютерних 
навчально-тренажерних технологій. Методи оптимального управління 
процесом підготовки оперативного персоналу в напрямку створення 
сучасних інноваційних технологій підготовки оперативного персоналу 
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складних динамічних об’єктів, зміна парадигми підготовки оперативного 
персоналу, створення науково обґрунтованих підходів, методів та засобів 
навчання та тренажу, розробка якісно нових інтелектуальних активних 
технологій, впровадження нових організаційних форм навчання, виховання 
та підготовки оперативного персоналу має суттєве як теоретичне, так і 
практичне значення. 
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Теории экономических кластеров в последние годы посвящено большое 

число зарубежных монографий и других публикаций.  Известно, что М. 
Портер был первым, кто изложил в виде научной теории феномен кластера. 
Данный феномен был изложен на основе анализа условий развития и 
деятельности 100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, 
средних и множества малых предприятий. По мнению М. Портера в данном 
кластерном подходе каждая отрасль рассматривается не  отдельно от 
остальных, а изучается системно, как часть комплекса взаимосвязанных 
секторов. Главная роль  в данном комплексе отводится   базовой отрасли, 
так как ее становление  служит толчком к развитию отраслей, как 
поставщиков, так и потребителей, а также сегментов услуг, образуя тем 
самым кластер экономической активности. Согласно концепции М. Портера 
одна или несколько крупных фирм после достижения 
конкурентоспособности на мировом рынке распространяет свою репутацию,  
а также деловые связи на окружающие компании, 
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следовательно, данные действия приводят к созданию сети из лучших 
поставщиков и потребителей. Таким образом, можно сказать, что начинают 
формироваться группировки предприятий одной отрасли, внутри которой 
успех одной компании группировки положительно влияет на 
конкурентоспособность всех ее участников.  

 Определение понятия «кластер» на сегодняшний день трактуется по – 
разному. Так, согласно концепции М. Портера «кластер – группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной сфере, 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга» [3].  Кроме классического определения кластера можно встретить и 
другие. Приведем некоторые из них. 

Кластер – территориальное объединение взаимосвязанных 
предприятий и учреждений в пределах соответствующего промышленного 
региона, направляющих свою деятельность на производство продукции 
мирового уровня.  

Кластер – группа предприятий, принадлежащих одному сектору и 
действующих в тесной близости друг к другу. 

Кластер – упорядоченная совокупность специализированных 
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию. 

Кластер – географически близкая группа связанных компаний и 
взаимодействующих институтов в специфической области, связанная 
общностями и взаимодополнениями. 

Таким образом, можно сказать, что  кластер – сконцентрированная 
группа территориально соседствующих производственных предприятий, 
научно – исследовательских и образовательных организаций, а также  
других институтов функционально взаимосвязанных в сфере производства и 
реализации товаров и услуг для достижения конкурентоспособности (как 
правило, концентрация элементов кластера происходит внутри региона).  

Соединение теории кластерного механизма с современными 
концепциями инновационного развития  было предпринято в работах 
К.Брессона с использованием матрицы «затраты-выпуск», после чего был 
сделан был сделан вывод, о том,  что  наиболее устойчивые  кластеры 
инновационной активности формируются на основе диверсификации. 
Значительный вклад в  развитие теории кластеров также   внес И.П.Бойко. С 
помощью анализа уровня и динамики концентрации производства в 
промышленности  И.П. Бойко определил  мезоэкономику в сущностном 
аспекте, как совокупность отношений по поводу координации и 
регулирования деятельности товаропроизводителей на любом уровне ниже 
государственного и между самими регулирующими структурами, а также 
между ними и государством.  

 Таким образом, на сегодняшний день  восприятие кластеров 
расширило свои рамки, их относят к гибким мезоэкономическим системам, 
включающим в свой состав экономических субъектов микроуровня, 
кооперирующихся для достижения некоторых общих целей, но 
одновременно сохраняющих самостоятельность (предприятия, входящие в 
кластер автономны в принятии решений и имеют право собственности на 
активы). То есть, кластер представляет собой систему распространения 
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новых знаний и технологий на базе формирования сети устойчивых связей 
между всеми участниками кластера, технологической сети. Под новыми 
знаниями и технологиями следует понимать инновации, нововведении, 
которые должны быть сконцентрированы и направлены на достижение 
конкретной цели. При этом инновации распространяются по сети 
взаимосвязей в общем экономическом пространстве, облегчая комбинацию 
факторов производства.  

Каждый кластер имеет свою структуру, которая в свою очередь зависит 
от его вида (лесопромышленный кластер, химический кластер, 
нефтехимический кластер, строительный кластер, энергетический кластер, 
агропромышленный кластер, машиностроительный и т. д.). Существуют 
различные точки зрения ученых относительно структуры кластера и 
взаимосвязям внутри кластера. В кластерах могут быть обнаружены 
разнообразные формы организации: от преобладания малых компаний до 
доминирования одной крупной корпорации, а также множество форм между 
этими крайними. Соответственно кластеры могут быть представлены в двух 
видах: кластер может быть сформирован вокруг одной или нескольких 
ключевых компаний либо кластер может состоять из нескольких 
равноправных партнеров без  доминирующей позиции отдельных фирм. В 
первом случае кластер ассиметричен. Здесь  центральная фирма 
определяется  как компания, которая принимает на себя роль лидера в 
развитии и становлении кластера. Во втором случае кластер симметричен. 

Структура каждого из кластеров формируется на основе модели 
«Движущие силы отраслевой конкуренции», которая была предложена М. 
Портером. Данная модель состоит из следующих элементов: корневой 
бизнес (предприятие отрасли – совокупный объем производства, 
численность, налоги); потребители (внутренне потребление, вывоз за 
пределы региона – покупатели, не входящие в кластер); поставщики (сырье, 
материалы, машины и оборудование, местные поставщики – 
электроэнергия, вода, тепло, газ, исследовательские институты, технологии, 
а также внешние поставщики, не входящие в кластер); кадры;  
промышленные и общественные организации, ассоциации; 
административная поддержка; кредитные ресурсы; инфраструктура. Отсюда 
можно сделать вывод, что кластер объединяет все компоненты 
производственного процесса, от поставщика сырья до потребителей 
конечного продукта, включая сферу обслуживания и инфраструктуры. 
Объединение предприятий дает возможность гибко использовать общие 
ресурсы (человеческий капитал, информационные и инновационные 
ресурсы), снижать издержки взаимодействий за счет территориальной 
близости и взаимной координации, использовать общую инфраструктуру. 
При разработке структуры кластера кроме  показателей рентабельности и 
финансовой эффективности, также учитываются социальный и 
экологический эффект кластера (увеличение числа рабочих мест, рост 
качества жизни, снижение безработицы и т. д.). Особое место в  структуре 
кластера необходимо выделить блоку научного сопровождения, так как 
именно этот блок отвечает за разработку технологий, которые повышают 
конкурентоспособность выпускаемой кластером продукции. Данный блок 
является основным при решении задачи повышения 
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конкурентоспособности, как самих кластеров, так и экономики региона в 
целом.  

Любому кластеру присуща внутренняя динамика, связанная с наличием 
конкуренции и кооперации, которая возникает между его участниками.  

Важным элементов внутри кластера является конкуренция, 
существующая между участниками кластера, так как она  формирует 
тенденцию к усовершенствованию технологических и управленческих 
процессов. В зависимости от рыночных характеристик, действующие лица 
могут стремиться получать преимущество сокращая затраты, повышая 
качество, приобретая  новых клиентов или проникая на новые рынки. В то 
же время, действующие на одном уровне участники кластера могут 
кооперироваться вокруг основной деятельности, используя свои ключевые 
способности, чтобы дополнять друг друга. Действуя сообща, фирмы также 
способны привлекать ресурсы и услуги, которые были бы недополучены 
ими, если бы они действовали в одиночке. Разделяя ресурсы и риски, 
развивая взаимодополняющие функции, участники кластера достигают 
экономики масштаба.  

Следовательно, можно сказать, что кластеризация экономики обладает 
следующими функциями: 

1.  кластер способствует снижению административных и 
организационных издержек, так как все предприятия, которые входят в 
кластер, сохраняют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность; 

2. кластер предполагает сокращение трансакционных издержек (так как 
возможно совместное использование брендов и других нематериальных 
активов внутри кластера);  

3. кластер дает предпосылки для создания региональной 
инновационной и инфраструктурной системы; 

4. кластер способствует увеличению количества налогоплательщиков, 
следовательно, это приводит к росту доходной части бюджета; 

5. кластер обеспечивает высокую степень специализации, стимулирует 
создание новых фирм, а, следовательно, и новых рабочих мест, что в свою 
очередь ведет повышению уровня жизни населения; 

6. кластер способствует разработке и внедрению новой техники и 
технологий, что в свою очередь обеспечивает устойчивость экономики; 

7. кластер способствует развитию человеческого капитала и т.д. 
Таким образом, кластер становится средством для преодоления 

замкнутости на внутренних проблемах, негибкости и сговоров между 
соперниками, которые уменьшают или полностью блокируют благотворное 
влияние конкуренции и появление новых фирм. Наличие кластера 
позволяет национальной отрасли и отраслям специализации поддерживать 
свое преимущество.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗУМНОГО ТИПА 
МЫШЛЕНИЯ И РОЛИ ФИЛОСОФИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РОЗУМНОГО ТИПУ 
МИСЛЕННЯ ТА РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
ABOUT NECESSITY OF FORMATION OF REASONABLE TYPE OF 
THINKING AND A ROLE OF PHILOSOPHY IN THIS PROCESS 

 
Разумный тип научно-теоретического мышления, формируемый 

философией, рассматривается как стратегическая цель современной 
системы образования.  

Розумний тип науково-теоретичного мислення, що формується 
філософією, розглядається як стратегічна мета сучасної освітньої 
системи. 

The reasonable type of scientific-theoretical thinking, formed by philosophy, 
is considered as the strategic purpose of a modern education system.  

  
В последние десятилетия общепризнанной стала мысль о том, что в 

современную эпоху качественное образование является непременным 
условием экономического и общественного прогресса. Это связано с тем, 
что «по мере развития крупной промышленности созидание 
действительного богатства становится менее зависимым от рабочего 
времени и от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, 
которые приводятся в движение в течение рабочего времени». Эти агенты 
(их эффективность) «зависят, скорее, от общего уровня науки и от 
прогресса техники, или от применения этой науки к производству» [1, 213]. В 
русле этой объективной тенденции отечественную систему среднего и 
высшего образования не первый год пытаются улучшить всеми возможными 
способами, пытаясь привести ее в соответствие с требованиями 
современного высокотехнологичного производства. В глаза бросается 
множество различных нововведений – начиная от 12-бальной системы 
оценки в средней школе и заканчивая массированным внедрением в 
систему вузовского образования элементов Болонской системы. Наряду с 
сохранением многих старых учебных дисциплин в средней и высшей школе 
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прочно прописалось множество новых («модных»), которые, придают  
образованию более современный и прагматичный вид.  

Однако, на наш взгляд, то огромное количество нововведений, которые 
были внедрены в последние десятилетия в нашу систему образования, в 
лучшем случае скрывают, а в худшем – усугубляют ее и без того непростое 
положение, добавляя к нерешенным старым проблемам еще и новые, 
которые обусловлены специфическими особенностями современного – 
информационного – этапа развития общества. Колоссальное развитие 
технических средств хранения и обработки информации (внедрение 
компьютеров и компьютерных сетей и пр.) привело к тому, что современной 
системе образования приходится функционировать в чрезвычайно 
насыщенной информационной среде. Однако «информатизация», будучи 
чрезвычайно важной технической проблемой, для образовательной системы 
ни в коем случае не является панацеей. Несмотря на весьма успешную 
«информатизацию, школа продолжает «болеть», поскольку такое изменение 
не затронуло и не могло затронуть главное звено, делающее 
существующую образовательную систему неэффективной, особенно в 
условиях т.н. «информационного взрыва». К последнему нужно относиться 
достаточно спокойно. «Ажиотаж вокруг «информационного взрыва» 
поглощает все внимание и силы, ведет к преувеличению фактически лишь 
одного момента, одной черточки в познании (коей является собственно 
информация), раздуванию, разбуханию, превращению в самоцель, в 
самостоятельную сущность того, что занимает далеко не главное в 
механизме познавательного процесса вообще и тем более – в обучении» [2, 
24].    

Информация является необходимым моментом знания – это аксиома. 
Однако нельзя забывать о том, что чем более совершенным, богатым, 
развитым является человеческое знание, тем больше оно удаляется от 
информации и информативности. Усвоить эту довольно простую мысль 
мешают причины не столько теоретического, сколько общественно-
исторического характера. Информационная гипертрофированность 
современного знания – это вполне реальный исторический факт, который 
является следствием (и свидетельством) отчужденного характера научного 
знания в границах современной позднекапиталистической цивилизации. 
Углубляющееся разделение общественного труда, затрагивающее не 
только труд физический, но и труд умственный приводит к тому, что знание, 
отчуждаясь, выступает в форме информации.    

Однако дело не в информационной составляющей знания и вообще не 
в знании как таковом, т.е. не в многознании (эрудированности), которое уму, 
как известно, не научает. Школа (как средняя, так и высшая) должна не 
только и не столько давать знания (качественные, современные и т.д.), она 
должна учить мыслить, т.е. формировать у учащихся научно-теоретический 
способ мышления.  

Главная проблема заключается в том, что в рамках современных 
образовательных  практик задача формирования научно-теоретического 
способа мышления, как правило, сводится к формированию исторически-
ограниченного типа научно-теоретического мышления – мышлению 
рассудочно-эмпирическому. Логико-психологические исследования, 
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проведенные в рамках теории развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов и др.), доказывают, что формируемый в массовых масштабах 
рассудочно-эмпирический тип научно-теоретического мышления является 
источником многочисленных трудностей, которые «проистекают  из 
внутренней ограниченности тех эмпирических абстракций, обобщений и 
понятий, которые по преимуществу культивируются у детей в условиях 
принятой системы обучения» [3, 395]. Более того, он является главной 
причиной общей неэффективности всей современной образовательной 
системы. Одним из свидетельств этой неэффективности являются 
распространенные попытки дополнить ущербное рассудочно-эмпирическое 
мышление «моральными», «мировоззренческими», «гуманистическими» и 
прочими составляющими.      

Различие между рассудком и разумом, давно установленное в рамках 
классической философской традиции, должно быть реализовано в массовой 
образовательной практике. Необходимо так организовать учебный процесс, 
чтобы в результате формировался разумный (а не рассудочно-
эмпирический) тип научно-теоретического мышления. В основе разумного 
типа научно-теоретического мышления лежит особый механизм 
абстрагирования и обобщения, который осуществляется не путем 
сравнения и выделения общего признака (абстрактно-общего), а путем 
анализа роли и функции некоторого особенного явления (отношения) внутри 
целостной системы, являющего генетической основой всех ее дальнейших 
проявлений. Такой – разумный – способ обобщения В.В.Давыдов назвал 
содержательным, в отличие от формального, рассудочного [4, 66]. 
Результатом такого способа обобщения является содержательное 
теоретическое понятие как единство общего и особенного. Оно выступает 
средством мыслительной реконструкции предмета как целостной системы. 
Иметь понятие (а не общее представление) о предмете – означает овладеть 
общим способом мысленного воспроизведения этого предмета. Такое 
воспроизведение отображает внутренние отношения и связи внутри 
целостной системы и тем самым выхолит за границы ограниченных 
чувственных представлений. Эти представления являются важным 
средством «конкретизации» рассудочного понятия (т.е. общего 
представления) путем приведения примеров и иллюстраций. Тогда как 
конкретизация, которую предусматривает разумное научно-теоретическое 
мышление, заключается в выведении и объяснении особенных и единичных 
проявлений целостной системы из ее всеобщей основы. Разработка 
конкретных приемов построения учебных предметов на основе механизма 
содержательного  обобщения является важнейшим задачей, решение 
которой могло бы привести к позитивным изменениям системе 
современного высшего образования.  

Среди вузовских учебных дисциплин особая роль в формировании 
разумного типа научно-теоретического способа мышления принадлежит 
философии. Безусловно, философия не является единственным 
инструментом решения этой стратегической задачи – каждая учебная 
дисциплина при правильном к ней подходе может и должна ее решать. 
Однако именно философия – исторически первая форма научно-
теоретического способа мышления вообще, будучи «концентратом» 
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культуры человеческого мышления, является самым мощным и 
эффективным средством формирования разумного типа мышления. 
«Философия в своем историческом развитии есть не что иное, как 
становление научно-теоретического мышления. Если эмпирический способ 
мышления формируется у человека стихийно, в процессе обыденной 
жизнедеятельности, то усвоение научно-теоретического способа мышления 
возможно только при условии сознательных усилий индивида. Главным 
инструментом этого выступает философия. Ее основная задача – выводить 
человека из ограниченности эмпирического мышления» [5, 314]. 
Соответственно, отказываясь от решения этой главной задачи, что нередко 
происходит на практике, изначально бесполезная (с узкой,  утилитарной 
точки зрения) философия теряет гораздо больше, чем т.н. «конкретные» 
науки.      

Для того, чтобы вузовский курс философии соответствовал своему 
назначению, он должен строиться с учетом необходимости формирования у 
учащихся разумного типа мышления. Курс философии должен быть 
настоящей «лабораторией», где разумный тип мышления воспроизводился 
бы в живом виде. Материалом этого воспроизведения в первую очередь 
должна быть история философии. Как указывал Э.В. Ильенков, «у истории 
философии по сравнению с историей любой другой науки всегда 
сохраняется то преимущество, что она-то и есть история возникновения и 
развития тех самых понятий, в которых должна выразиться итоговая работа 
по обобщению опыта истории всех других наук, – история логических 
категорий – категорий диалектики» [6, 59]. 

Только такой подход может превратить историю философии из «музея 
древностей» в эффективный «тренажер», формирующий у учащихся 
разумный тип научно-теоретического мышления. Последнее, будучи высшей 
формой культуры человеческого мышления, выступает в качестве 
универсальной человеческой способности, реализующей себя в практике 
познания всеобщих форм явлений и последующего преобразования мира на 
основе принципов истины, добра и красоты, а не утилитарной выгоды.      
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Основною метою використання сучасних інформаційних технологій і 
розвитку єдиної інтегрованої інформаційної системи (ІІС) в СумДУ є: 
підвищення якості освітніх послуг, інтелектуальна підтримка процесів 
управління університетом. 

Рис. 1 – Інтелектуальна складова ІІС 
 
Для сучасних систем інформаційної підтримки характерним є розвиток 

баз знань на базі яких можливо приймати ефективні рішення.  
Вивчаючи опит великих розгалужених структур інформаційної 

підтримки, та беручи за основу що об’єкт управління – навчальна діяльність 
студента, пропонується наступна схема (рис.2.): 

Для забезпечення накопичення необхідних даних можливо 
використовувати сформовану в університеті інформаційну систему, яка 
складається з корпоративної мережі, автоматизованої системи керування 
діяльності, бібліотечно-інформаційної та веб-систем, підтримки системи e-
learning.  

Планувати збирання та обробку необхідних даних необхідно беручи до 
уваги сучасні загальноприйняті стандарти управління якістю керування 
університетом 



 

341 

Форми виводу даних подають необхідну інформацію за категоріями 
користувачів. Форми отримання даних необхідно планувати на етапі 
розроблення наказів. положень чи рішень. 

Рис.2 Схема інформаційної підтримки, впровадження бази знань 

 
Сумісна робота (Рис.3), що базується на проектних технологіях, 

повинна враховувати технічні та методологічні аспекти, а також затрати часу 
та необхідність постійного навчання. Сумісна робота охоплює як 
співробітників університету так і партнерів науковців та провідних 
розробників сучасних технологій. 

Рисунок 3 – Схема спільної діяльності у інформаційному просторі 
Незважаючи на розвинену власну інфраструктуру забезпечити рівень 

підготовки фахівців на сучасному європейському рівні неможливо без 
доступу до передових найсучасніших технологій та баз знань провідних 
розробників, а також постійного підвищення кваліфікації науково-
педагогічного персоналу. 

Налагодження необхідних зв’язків потребує активної діяльності 

Рішення Діяльність Результат 

Отримання 

даних 

база даних 

Форми виводу 

даних 

База знань: систематизація даних, накопичення позитивного та негативного 

досвіду 
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зацікавлених фахівців, які мають необхідні фахові компетенції, співпрацюють 
зі своїми колегами в інших навчальних закладах, активно використовують 
інформаційні засоби спілкування, знають англійську мову. Налагодження 
надійних зв’язків з провідними розробниками потребує додаткової роботи на 
етапі становлення відносин, впровадження нових програмних засобів та 
вивченню технологій. З боку керівництва необхідне розуміння важливості 
розвитку таких контактів та готовність до фінансування ліцензійних 
програмних продуктів. 

Використовуючи технічні засоби для виконання інноваційних проектів 
необхідно накопичувати знання, позитивний та негативний досвід виконання 
проектів. За рахунок отриманих комплексних даних по веденню проектів 
формується база знань необхідна для подальшого вивчення та 
застосування в нових проектах. 

Для сталого розвитку інформаційної системи університету 
перспективним є інтеграція існуючих сервісів, підтримка мобільності 
користувачів, розробка документаційної бази матеріалів з метою 
впорядкування інформаційних ініціатив та залучення до роботи у системі 
більшої кількості викладачів. 

Для пошуку ефективного вирішення нагальних завдань доцільно 
організовувати команди зацікавлених виконавців та застосовувати проектні 
технології. Для корисного застосування інформаційних технологій необхідно 
виділити в команді проекту відповідну особу – інформаційного модератора, 
провести вивчення нових можливостей комп’ютерних та Інтернет-технологій, 
визначити найбільш зручну форму інтерактивної взаємодії усіх учасників 
проекту, планувати взаємодію використовуючи існуючі можливості, звичайні 
засоби комунікації та нові інформаційні можливості. 

Для ефективного управління та візуалізації зайнятості співробітників 
пропонується інноваційний проект щодо розробки та впровадження 
автоматизованої системи, яка дозволить вести облік призначених 
співробітникам завдань та доручень, і враховуючи їх трудомісткість та 
терміни виконання прогнозувати картину зайнятості співробітника у певний 
момент часу. Користувач системи зможе планувати власну зайнятість, 
враховуючи кількість та трудомісткість призначених йому завдань 
керівниками вищої ланки, а також самому призначати завдання підлеглим на 
основі даних системи про зайнятість на той чи інший момент часу.  

Практичні результати 
Співпраця з корпорацією Microsoft. У СумДУ надається доступ 

студентам та викладачам до MSDN AA – операційні системи, засоби 
розробки, навчальні та інформаційні матеріали для учбового процесу. 
Впроваджено систему Live@Edu: підтримка власних веб-сайтів та засобів 
комунікації, для розвитку проекту розроблено сайт live.sumdu.edu.ua. 
Відкрито ІТ-Академію Майкрософт, де студенти та фахівці можуть готуватись 
до отримання міжнародного сертифіката. 

Проект «Мобільний комп’ютер студента». Сумський державний 
університет спільно з компаніями Intel та МТІ впроваджує проект 
«МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР СТУДЕНТА» 

Програма «Мобільний комп’ютер студента» передбачає розширення 
доступу студентів до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
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створення умов для підвищення рівня освіти, спрощення доступу до 
Інтернету та навчальних ресурсів університетів. Одним із засобів реалізації 
мети проекту є надання сприятливих умов придбання та використання 
ноутбуків, які оптимізовані для роботи студентів та викладачів, що можуть 
ефективно застосовуватись у навчальному середовищі університетами 
України. 

Загалом у СумДУ діють близько 20 навчальних центрів партнерами в 
яких виступають провідні розробники інформаційних технологій такі як: 
Microsoft, Intel, Delcam, 1C, NetCraker, Simens, Cisco, Autodesk. 

Розвиток мультимедійних аудиторій дає можливість використовувати 
наглядні мультимедійні матеріали, а також проводити он-лайн відео 
конференції з провідними фахівцями.  

Інформаційна система СумДУ стає базою для участі фахівців у 
потужних міжнародних проектах, платформою для підвищення кваліфікації, 
сферою розвитку спільної діяльності та навчальним середовищем. 
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Анотація  
 Наведений аналіз сучасного стану впровадження методів 

дистанційного навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в систему середньої і шкільної регіональної освіти. Розглянуті 
проблеми формування та розвитку вчителів – новаторів у структурі 
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середньої освіти та можливі шляхи їх вирішення. 
Annotation 
The above analysis of the current state of implementation of distance 

learning and modern information and communication technology in secondary 
school and regional education. The problems of formation and development of 
teachers - innovators in the structure of secondary education and possible 
solutions. 

 
Впровадження методів дистанційного навчання (ДН) та дистанційної 

освіти (ДО) в навчальний процес навчальних закладів України на 
сьогоднішній день характеризується повільними темпами, локальним 
характером розробок програмних засобів та інструментів для реалізації 
поставлених завдань при відсутності вимог по стандартизації та сертифікації 
програмних середовищ управління процесом дистанційного навчання і 
проектування дистанційних курсів (ДК).  

На жаль не всі ініціатори й ентузіасти переходу на дистанційну форму 
навчання в Україні, серйозно і детально вивчають світовий досвід у даній 
інноваційної області. У результаті з'являється велика кількість 
інструментальних засобів, які є вузько спеціалізованими, не досконалими за 
функціональним призначенням, не враховують останні досягнення в галузі 
педагогіки, психології, теорії педагогічних вимірів, інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Як наслідок, такі системи дистанційного 
навчання (СДН) володіють слабкою живучістю, низькою конкурентною 
здатністю та не можливістю в короткі терміни з максимальною ефективністю 
бути інтегрованими в процес навчання навчальних закладів України. 

Слід враховувати історичні, соціальні та політичні особливості України 
та сучасний стан системи освіти в країні. На наш погляд, необхідно звернути 
увагу на наступні чинники: 

1. Не достатню підтримку розвитку ДН на державному рівні, що 
виражається відсутністю цільових матеріальних вкладень, відповідних 
законодавчих актів, організацій з розробки стандартів та проведення 
сертифікації, як окремих ДК, так СДН в цілому. 

2. Відсутність системного підходу до процесів розробки і впровадження 
методів ДН в практику навчальних закладів. 

3. Величезний розрив між науковими дослідженнями в області ІКТ та ДН 
та їх практичною цінністю. 

4. Не достатнє акцентування уваги на особливостях і відмінностях 
методів і алгоритмів ДН для навчальних закладів різного рівня і напрямку 
підготовки. 

5. Не бажання використання особистісного підходу у навчанні шляхом 
підвищення мотиваційного фактора і компетенцій у процесі ДН на основі 
соціального конструктивізму під керівництвом досвідченого наставника 
(тьютора). 

6. Відсутність соціальних досліджень на предмет потенційних 
споживачів послуг у області ДН. При цьому на враховується досвід 
провідних університетів світу, які є центрами ефективної реалізації і 
активного використання інноваційної ідеї освіти протягом усього життя (Long 
Life Learning). 
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7. Відсутність пропаганди та інформаційної підтримки на предмет 
можливості використання та вагомих переваг систем управління процесом 
дистанційного навчання (Learning Management Systems) та управління 
контентом (Content Management Systems) об'єктно-орієнтованого рівня, які 
мають модульну структуру, відкритий програмний код і поширюються 
безкоштовно. 

Останнім часом в країні почався активний пошук методів та шляхів 
вирішення проблеми покращення умов навчання та рівня освіти учнів 
середніх шкіл сільських регіонів, підняття престижу та мотивації вчителів 
регіональних середніх навчальних закладів. Визріла необхідність у аналізі та 
застосуванні світового досвіду активізації впровадження сучасних ІКТ та 
інтерактивних методів дистанційного навчання учнів середніх навчальних 
закладів.  

Цілком очевидно, що з технічної точки зору Інтернет та інші інтерактивні 
технології навчання стають найважливішими засобами для шкіл та й усієї 
освіти майбутнього. Так в [1] наводяться наступні факти. 

1. У 1994 році президент США Б. Клінтон підписав законопроект «Рубежі 
2000 року. Закон про освіту в Америці», завдяки якому рух щодо оснащення 
американських шкіл засобами новітніх ІКТ отримав додатковий імпульс, який 
гарантував сприяння з боку Федерального уряду штатам та окремим округам 
у покращенні академічної освіти учнів. З того часу у США були 
запропоновані та почали впроваджуватись нові ініціативи. 

2. У 1996 році впровадження розділу 254 «Закону про реформу 
телекомунікацій» сприяло розгортанню універсальної служби 
телекомунікацій. Для багатьох ситуацій він передбачає пільгові тарифи на 
послуги і дозволяв школам та їх бібліотекам отримати найбільший 
позитивний результат від запровадження таких пільг. Федеральна комісія 
США по зв’язку для створення сприятливіших умов для розвитку ДО та 
інтерактивних методів навчання за ініціативою найбільших комп’ютерних 
корпорацій прийняла рішення про виділення частотного діапазону 
спеціально для підключення шкіл та бібліотек до глобальної мережі, не 
зважаючи на досить велику вартість частотного ресурсу в США (300 млн. 
доларів США за 1 Мгц).  

3. Саме інтерактивні технології та Інтернет - технології створили у США 
передумови для широкого застосування комп’ютерів та інформаційних 
технологій не тільки в американських освітніх закладах вищої, але середньої 
ланки. Ще у кінці 80-х років минулого століття 95% шкіл у США мали 
комп’ютери, 90% — відеомагнітофони. Протягом останніх 15 років у школах 
США проводиться тестування за допомогою ЕОМ. Нині понад 65% родин в 
Америці мають персональні комп’ютери, а так званий “середній клас” – 
понад 85%. Розроблено програмне забезпечення для всіх шкільних 
предметів та переважної більшості предметів у вищих навчальних закладах 
[1]. 

Щодо України, то озброєність комп’ютерною технікою її середніх 
навчальних закладів є недостатньою. Так, третина сільських шкіл не має 
жодного персонального комп’ютера. Розподіл комп’ютерної техніки по 
регіонах країни є нерівномірним: найбільша забезпеченість комп’ютерною 
технікою у Києві, тоді як у школах Тернопільської області вона складає лише 
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15%.  
Найбільш придатними для запровадження ДО у систему шкільної освіти 

є ІВМ - сумісні персональні комп’ютери. Таких в українських школах 
приблизно – 1 на 350 школярів, причому в містах – 1 на 300, а в селах – 1 на 
400. Для порівняння: ще в дев’яностих роках минулого століття це 
співвідношення у США становило 1/18, у Великобританії – 1/40, Франції – 
1/60, Росії – 1/100. Зараз цей параметр покращився у розвинутих країнах 
світу у 2-3 рази. 

Окремим питанням стоїть проблема перекваліфікації вчителів середніх 
навчальних закладів сільських регіонів України та підвищення їх  
комп’ютерної грамотності. Учні середніх шкіл – це вже представники нового 
інформаційного суспільства, на відміну від більшості вчителів, які виросли, 
здобули освіту та досягли певних кар'єрних успіхів за часів суспільства 
індустріального.  

Саме тому бачення мети та засобів навчання у вчителів та учнів не 
збігаються, учні цілком виправдано вважають своїх учителів не достатньо 
досвідченими, уроки в школі нудними, а отриманні знання – непотрібними. 
Таким чином, особливістю сучасного суспільства є гостра необхідність 
запровадження безперервного навчання протягом усього життя. Це вкрай 
стосується вчителів шкіл, які повинні пам'ятати, що вони не просто дають 
знання своїм вихованцям, але зобов'язані зробити все за для того, щоб їхні 
учні могли легко адаптуватися у новому, стрімкому до змін інформаційному 
суспільстві з його викликами та потребами. 

Саме про це зазначено у Національній програмі розвитку освіти в 
Україні в XXI столітті: «Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно 
освічені, моральні, підприємливі люди, які здатні самостійно приймати 
відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, динамічними, 
конструктивними фахівцями, володіти розвиненим почуттям відповідальності 
за долю країни [2]. 

Однак не всі вчителі, на сьогодні, готові освоювати новітні ІКТ, що є 
наслідком декількох причин: 

•  некомпетентністю та страхом учителів від усвідомлення великої 
різниці між швидкістю розвитку ІКТ та власними можливостями 

• складністю в опануванні азами комп'ютерної грамотності самостійно, а 
потім у вдосконаленні набутих навичок у рамках підвищення кваліфікації; 

• відсутністю вільного доступу кожного вчителя до комп'ютерної техніки 
та мережі Інтернет; 

• відсутністю методики використання ІКТ у процесі викладання 
конкретного предмету; 

• складністю у застосуванні навчального прикладного програмного 
забезпечення безпосередньо на уроці; 

• відсутністю будь-якого стимулювання вчителів у цьому напрямку. 
Більшість цих проблем не є новими, неодноразово їх намагалися 

вирішувати на рівні держави та регіонів України. Існують багаторічні цільові 
державні та регіональні програми, які фінансуються і виконуються. 

Так, розвиток ІКТ задекларовано у провідних державних документах у 
галузі освіти як один із пріоритетних напрямів державної політики щодо 
модернізації шкільного навчання. Зокрема, у Національній доктрині розвитку 
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освіти, Концепції загальної середньої освіти, реалізовується Державна 
програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-
2010 рр.  

У напрямку впровадження ІКТ у шкільний педагогічний процес важливою 
подією було також підписання у 2003 році меморандумів про співпрацю між 
Міністерством освіти і науки України й корпораціями Microsoft та Intel, одним 
із проявів такої співпраці стали програми “Intel. Навчання для майбутнього” 
та “Партнерство в навчанні”, головною метою яких є навчання вчителів в 
активному застосовуванні ІКТ у викладанні навчальних предметів відповідно 
до Державного стандарту освіти України. Уже понад 100 000 вчителів 
України пройшли тренінг за програмою “Intel. Навчання для майбутнього”. На 
жаль подібні тренінги на даний час є не доступними для більшості вчителів 
гірських регіонів західної України [3]. 

Для того щоб кардинально змінити ставлення більшості вчителів до 
навчання основам ІКТ, необхідно зробити кілька кроків. 

1. Покращити забезпечення сільських шкіл комп’ютерною технікою та 
надати реальний, а не декларативний, доступ до комп'ютерів кожному 
вчителю, особливо в позаурочний час. 

2. При неможливості забезпечення комп’ютерною технікою кожної 
окремої середньої школи в сільських регіонах ініціювати створення районних 
інформаційно - обчислювальних центрів.  

3. Внести пропозиції по залученню педагогічних кадрів регіональних 
Вищих навчальних закладів до розробки віртуальних ресурсів, курсів та 
класів по оволодінню сучасними ІКТ вчителями та учнями шкіл сільських 
регіонів с подальшим їх супроводженням.  

4. Розробити державний стандарт інформаційної компетентності 
педагогів, що враховується під час атестації педагогічних кадрів. 

    5. Створити умови для активного живого обміну досвідом між 
учителями, які починають використовувати ІКТ на уроках, і тими, що вже 
ефективно це роблять. 

    6. Розробити структуру системи морального та матеріального 
стимулювання вчителів, які засвоїли та активно використовують у 
навчальному процесі сучасні ІКТ, методи ДН та педагогічні інновації. 

Реалізація вказаних заходів дозволить вирішити важливе завдання 
зростання вчителя – новатора в структурі системи середньої регіональної 
освіти, який буде: 

1. Вчителем за покликанням з  лідерськими якостями, здатним вести 
за собою учнів 

2. Педагогом, орієнтованим не на передачу знань учням, а на 
навчання способом їх отримання. 

3. Усвідомлювати свою роль в суспільстві і складності своєї професії. 
4. Вміти вчитися сам і усвідомлювати необхідність вчитися постійно.  
5. Здатним реагувати на вимоги часу та відповідати на них 
6. Володіти сучасними інформаційно - комунікаційними технологіями і 

інноваційними педагогічними методами.  
7. Здатним розвивати у учнів навички мислення високого рівня  
8. Сприймати учня не як підлеглого, а як партнера у  процесі 

навчання.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КВЕБЕКУ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 
 
З часів приєднання Квебеку до Британської Імперії (1763 р.) 

франкомовне суспільство, національну ідентичність якого визначав 
католицизм та цінності, притаманні аграрному суспільству, прагнуло у будь-
який спосіб зберегти власну мову, культурну та релігійну приналежність від 
асиміляції з боку суспільства англомовної Канади. Протягом усього періоду 
перебування франкомовної провінції у складі Британської Імперії, а згодом і 
суверенної Канади політичні течії Квебеку, в тому числі і ліберальна, 
наголошували на тому, що Квебек є особливим суспільством всередині 
федеративного союзу, яке потребує належних гарантій захисту власної 
самобутності. Це було визнано як англофонною Канадою, так і метрополією, 
про що говорить збереження французького цивільного кодексу у Квебеку, а 
також закріплення у статті 133 Акту про Британську Північну Америку (1867 
р.) права на застосування як англійської, так і французької мов у парламенті 
Квебеку та у федеральному парламенті. 

Після поразки повстань 1837–1838 рр. у Верхній (англомовній) та 
Нижній (франкомовній) Канадах, які були спрямовані на розширення 
колоніальної автономії та прав представницьких органів колоній, значна 
частина франкомовних канадців прагнула зберегти свою національну 
самобутність через культурну автаркізацію Квебеку, колективізм, 
патерналізм, збереження аграрного способу життя та клерикалізм. До 1960-х 
рр. Католицька Церква у Квебеку фактично відповідала за соціальне 
забезпечення та освіту у провінції, мала суттєвий вплив на діяльність її 
владних органів. У першій половині ХХ ст. значного впливу у провінції 
здобула концепція абата Л.Гру (1878–1967), який вважав особливою місією 
франкофонної нації Квебеку її нерозривну єдність з Католицькою Церквою, 
християнське місіонерство, збереження класичної гуманітарної Елліно-
Римській традиції в освіті та захист особливих прав франкомовного 
населення у всій Канаді. Через несприйняття будь-якого зовнішнього впливу 
на Квебек Гру прагнув бачити франкофонну націю моноетнічною 
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та моноконфесійною. Абат Гру вбачав у політичному лідерстві служіння, яке 
мало полягати у застосуванні влади та багатства для захисту слабших, що 
мусили визнавати право освічених, сильних та гідних на керівництво ними 
заради забезпечення загального блага, збереження здобутків попередніх 
поколінь. Важливо відзначити, що в умовах економічної депресії 1929–1933 
рр., утвердження в Європі міжвоєнного періоду тоталітарних та 
авторитарних режимів, у тогочасному Квебеку зросла популярність 
політичних течій, що виправдовували політичний лад, подібний до 
італійського фашизму, як, наприклад, групи інтелектуалів, що згуртувалася 
навколо видання „Ля Насьон” („Нація”) на чолі з П.Бушаром та Ж.-
Л.Ганьоном. Прихильники даної течії відстоювали ідею утворення в Квебеку 
окремої корпоративної держави. Корпоративну економічну та політичну 
систему представники „Ла Насьон” вважали ладом динамізму, прогресу, 
противагою парламентській демократії, яка, на їх думку, позбавила 
суспільство бачення перспектив свого розвитку та призвела до економічної 
кризи. Представники групи „Ла Насьон” погоджувалися з Л.Гру у питаннях 
превалювання колективу над індивідом, пріоритетністю етнонаціонального 
поділу над соціально-економічним, однак, на відміну від абата, вважали, що 
релігійна сфера має підпорядковуватися політичній в національних 
інтересах. 

Протягом 1960-х рр. під керівництвом уряду Ліберальної партії у Квебеку 
відбулися комплексні реформи в галузях економіки, освіти, міграційної 
політики, які здобули назву „Тихої Революції” та перетворили Квебек з 
автаркічного клерикального патерналістського суспільства на світську націю, 
відкриту до імміграції, трансформацій, інновацій. Політична єдність такого 
суспільства забезпечується належністю до соцієтальної культури – 
спільноти, що, за визначенням канадського дослідника В.Кимліки, 
об’єднується на певній території навколо спільної мови, яка вживається у 
широкому колі соціальних інститутів, суспільному і приватному житті. Така 
спільнота не вимагає від своїх членів спільності етнічного походження, 
релігійної належності, поглядів на власне благо та перспективи розвитку 
культурної спільноти. До чинників трансформації квебекського суспільства 
належали: 

• наявність у міжвоєнному Квебеку впливової ліберальної політичної 
традиції як вагомої альтернативи клерикально-консервативній та 
фашистській концепціям національного розвитку; 

• вплив європейських католицьких інтелектуалів – прихильників 
персоналістичної філософської течії; 

• значне індустріальне зростання і, як наслідок, урбанізація, що 
спричинили значне послаблення впливу замкнутих сільських громад та 
церковних парафій на життя людини по Другій Світовій війні; 

• зростання іноземних інвестицій, територіальної мобільності населення, 
імміграції, що унеможливлювали збереження автаркічного суспільства у 
повоєнних умовах. 

Поширення у Квебеку персоналістичної філософської течії 
пояснювалося насамперед тривалим впливом Католицької Церкви у історії 
розвитку суспільства, а також впливом французьких філософів Ж.Марітена 
та Е.Муньє на таких представників квебекської інтелектуальної та політичної 
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еліти, як П,Трюдо, А.Лорендо, Ж.-М.Леже. У політичній площині 
персоналістичний світогляд визнавав особистість первинною творчою 
реальністю та найвищою духовною цінністю, що має самореалізовуватися 
внаслідок свого вільного вибору, втім така самореалізація вважалася ними 
неможливою поза межами суспільства з його мовними та культурними 
особливостями. Водночас, дане суспільство не мало цілковито 
знеособлювати індивіда заради блага цілого, турбота про яке мала бути 
наслідком переконань самого індивіда. Такий світогляд заперечував 
патерналізм та домінування національної спільноти над індивідом, які 
виправдовувалися абатом Л.Гру, П.Бушаром та Ж.-Л.Ганьоном. 

У першій половині ХХ ст. альтернативою авторитарним концепціям 
національного розвитку Квебеку була насамперед націонал-ліберальна 
концепція Анрі Бурасса (1870–1952) – політичного теоретика, публіциста та 
державного діяча, депутата федерального парламенту (1896–1908 та 1925–
1935 рр.) та парламенту Квебеку (1908–1920 рр.). Як і Л.Гру та представники 
групи „Ля Насьон”, Бурасса опікувався необхідністю збереження 
франкоканадської нації від асиміляції, наголошував на визначному впливі 
католицизму у франкомовному суспільстві та його вагомої ролі у збереженні 
моральних якостей квебекців. Водночас, Бурасса наголошував на 
моральному впливі релігії, заперечував надмірне втручання духівництва у 
політичне та освітнє життя, наполягав на модернізації освіти в Квебеку з 
метою формування у провінції світських освічених верств – фахівців у 
економічній та технічній галузях. Бурасса заперечував авторитаризм та 
ксенофобію, виходячи з ідеї рівності усіх індивідів як в релігійному, так і 
суспільному житті. Так само і в міжнаціональних відносинах Бурасса вважав 
неприпустимим виправдання нерівності та неповноцінності одних народів 
порівняно з іншими. Внаслідок таких переконань, а також впливу 
британських ліберальних мислителів, насамперед, Дж.Ст.Міля, А.Бурасса 
вважав за оптимальний такий політичний лад, який закріплює та охороняє 
всебічний плюралізм у суспільстві, що є запорукою можливості розкриття 
творчої та активної особистості. Як і Дж.Ст.Міль, А.Бурасса вважав, що 
найкращим чином такий стан була здатна забезпечити британська система 
представницького врядування, яка забезпечує правління, засноване на 
пануванні закону та свободи, сприяє розвитку в кожного громадянина 
почуття власної відповідальності за розвиток суспільства. Загрозою ж для 
такого ладу, за Бурасса, була будь-яка форма тиранії: однієї особи, 
більшості чи меншості найбагатших. Наголошуючи на пріоритеті 
саморозвитку особистості, А.Бурасса, як і філософи-персоналісти, відзначав, 
що її становлення неможливе поза контекстом становлення нації з її 
особливими мовою, релігією, інституціями та традиціями. Водночас Бурасса 
вважав шкідливою ізоляцію нації від універсальних набутків. Саме тому, на 
його думку, національний партикуляризм мав поєднуватися з 
універсалізмом, що у випадку Квебеку мав містити рівноправну співпрацю з 
англофонною Канадою, а також визнання та забезпечення самобутності усіх 
етнічних, мовних, релігійних спільнот всередині Канади. Саме така політична 
концепція сприяла подальшій трансформації національної ідентичності 
Квебеку у другій половині ХХ ст., а також спричинила вплив на становлення 
ліберального культуралізму, який і сьогодні є основною концепцією єднання 
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багатокультурного канадського суспільства. 
Саме погляди персоналістичних мислителів, а також ліберала 

А.Бурасса спричинили визначний інтелектуальний вплив на реформування 
соціально-економічної, політичної та освітньої системи в Квебеку у 1960-х 
рр., що здобуло назву „Тихої Революції”. До ліберальної складової 
перетворень, проведених ліберальним провінційним урядом Ж.Лесажа 
(1960–1966 рр.), відносяться: 

• секуляризація системи освіти та встановлення єдиної контрольованої 
провінційним урядом системи франкомовної освіти; 

• відокремлення церкви від держави; 

• відмова владних еліт від етнічного та релігійного розуміння єдності 
франкомовної нації, поєднана з полегшенням умов імміграції до провінції; 

Водночас, прагнення квебекців до збереження своєї національної 
ідентичності призвело і до наявності у провінції впливової соціал-
демократичної течії, яка наголошувала на поєднанні ліберальних та 
персоналістичних підходів з ідеєю колективного звільнення суспільства від 
обтяжуючих умов розвитку, здобуття політичної незалежності поступовим 
ненасильницьким шляхом, підпорядкування економіки провінції інтересам 
франкомовної нації. Основним гаслом соціал-демократів, що стояли на 
неонаціоналістичних позиціях, було гасло, яке вперше було висловлено ще 
абатом Л.Гру: „бути хазяями у власному домі”. У 1980 та 1995 рр. з ініціативи 
урядів Квебекської Партії, яка поєднує у програмі своєї діяльності соціал-
демократичні та сепаратистські засади, було проведено референдуми, що 
передбачали перспективу суверенізації Квебеку законним шляхом із 
збереженням пріоритетів економічної інтеграції з Канадою. Однак пропозиція 
суверенізації не здобула підтримки більшості населення Квебеку через 
небажання корінних народів, іммігрантів, етнічних меншин бути 
асимільованими франкомовною більшістю суверенного Квебеку, прагнення 
більшості квебекців до збереження взаємовигідних економічних зв’язків з 
Канадою та можливості реалізації індивідом своїх здібностей в межах усієї 
Канади. Соціал-демократичну складову „Тихої Революції” становили такі 
реформи, як: 

• націоналізація підприємств стратегічних галузей провінції; 
• ухвалення нового трудового кодексу, який покращив умови реалізації 

права організованих у профспілки робітників на страйк; 
утворення автономної від федерального центру провінційної системи 
пенсійного забезпечення. 

Комплексні реформи у Квебеку, що дістали назву „Тихої Революції” 
спричинили переосмислення квебекцями-франкофонами своєї національної 
ідентичності. З 1960-х рр. більшість у Квебеку перестала вважати себе 
„франкоканадцями – національною меншістю всередині Канади”, відчула 
себе „квебекцями” – членами окремої нації, яка має самостійно визначати 
своє майбутнє. Водночас, така лояльність до національного колективу 
поєднувалася з відмовою від релігійного та етнічного пуризму, який 
домінував у Квебеку до часів „Тихої Революції”. Як політичні еліти, так і 
населення провінції загалом стали прихильними до таких ліберальних 
цінностей, як прав людини, творення сприятливих умов для інтеграції 
іммігрантів та біженців (які з часом також починали впливати на 



 

352 

трансформацію ідентичності франкомовної нації), політичного та релігійного 
плюралізму. Вимоги для інтеграції у суспільство стали базуватися не на 
критеріях  етнічного походження та релігійної належності, а на вимогах до 
рівня освіти, професійних якостей, знання французької мови, яка 1974 р. 
була визнана єдиною офіційною мовою провінції в сфері законодавчої та 
судової документації, комерційній сфері, сфері трудових відносин, шкільного 
навчання дітей, що володіють французькою мовою. Водночас, поруч із 
впровадженням французької мови у публічне (а опосередковано і в 
приватне) життя, уряди Квебеку протягом 1960-х–2000-х рр. впроваджували 
й значні кроки з лібералізації суспільства. Важливим кроком у цьому 
напрямку стало прийняттям на початку 1990-х рр. урядом провінції 
документу „Бачення” („Vision”) як стратегії розвитку багатокультурного 
відкритого франкомовного суспільства. Провідною ідеєю даного документу 
стала ідея правління як морального договору між громадянами та 
іммігрантами з квебекською владою. Основними положеннями даного 
документу стали: 

• визнання Квебеку суспільством, де французька мова – загальна мова 
публічного життя; 

• визнання права кожного індивіда на особистий вибір способу життя, 
вподобань та цінностей, належності до мовної, етнічної, релігійної спільноти 
з її культурними особливостями; 

• загальносуспільне визнання перспективи розбудови у Квебеку 
демократичного плюралістичного суспільства, де кожен член заохочується 
(від нього очікується) до активної участі у його житті та побудові; 

• відкритість франкомовного суспільства та національної ідентичності 
його членів до переосмислення та інновацій: вільний перехід та взаємодія 
між різноманітними групами і колективами, відкритість до імміграції, що «має 
на меті сприйняття їх внеску у економічне, соціальне, культурне, політичне 
життя Квебеку. 

„Тиха Революція”, яка постала наслідком не тільки 
внутрішньосуспільних вимог модернізації, але і тогочасних трансформацій у 
світі, не скасувала вимог до збереження окремішньої національної 
ідентичності в Квебеку, однак суттєво змінила пріоритети суспільного 
розвитку. 

 
MYKHAYLO ZHUK (SUMY, UKRAINE)  

 

UKRAINIAN TRANSFORMATIONS, EUROPEAN PRIORITIES, 
INNOVATIONS AND INTER-GENERATIONAL DIALOGUE IN 

EDUCATION 
 

УКРАИНСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Одна из ключевых проблем украинского развития – это двойной 

уровень трансформаций. 1. От посттоталитаризма к демократии и 
рыночным отношениям. 2. От постиндустриального развития к 
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обществу знаний и инновационному развитию (что предполагает 
европейская перспектива). При этом образование и наука превращаются 
в ключевой фактор развития, т.к. от них зависит и уровень 
демократической культуры в обществе, и готовность человеческого 
капитала действовать в системе постоянных изменений и готовности 
эти изменения реализовывать. 

I think,  Ukraine nowadays gives next answers to the put questions. It is 
impossible to say that all generations of coevals of independence vote for 
reforms, and previous generations - are not. It is important to notice, that the 
coevals of independence faster and easier perceive new, and they are closer to 
the European way of thinking. Often those who teach them are much more 
conservative, than they are. But we can say, that the absence of life experience 
and inconsistency of reforms can lead to the disappointment and social apathy. 

Today Ukraine has left  totalitarianism. But has not come to the European 
standards yet.   

 Orientation to the past or to the future can be defined through:   
• Outllook system; political culture; 
• Increase or reduction of possibilities for success of the person, group, 

generation, region as a result of transformations and reforms; the readiness for 
consolidation for the sake of future; 

• Level of a competition of information streams and ability of the person to 
the social long- life learning, to the education through action.    

Our reforms are inconsistent. They often have no accurate structure of 
values and modelling of threats and possibilities. It creates the simplified 
representation about the purposes. For example, the discussion of European 
prospects for Ukraine practically does not coordinate with realization of the 
Copenhagen criteria. It often generates the simplified stereotypes. All that we 
have is – democracy. We are almost in EU, only formalities  remained. It is 
enough to look at the youth inclusiveness in presidential elections in 2004 and 
2010. The youth wants not only declarative democracy, but also equal 
possibilities and equal responsibility for all.   

  Strengthening the European values in consciousness and vital priorities of 
all generations of youth will be promoted by such actions. 

1.Contacts of youth leaders that give the possibility to study real European 
experience of self-realization of youth and to approve forms of its realization in 
Ukraine.  

2.Formation of social virtual networks, formation of commands for joint 
projects.   

3.Help to youth and to teachers for understanding the principles of 
Knowledge society, innovative development, long- life learning, innovative 
potential of the person.  

The author is ready to impart his own experience for solving this kind of 
problems. 

1. Independent Ukraine as a "window of opportunity" for transformation 
from a post-totalitarian country in the European. Transformational culture of elites 
-  problems of consolidation of the population. Democratic values and social 
mythology, meanings and symbols.  

2. 2.1. Multi-level transformations in Ukrainian society. 2.2 The 
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transition from totalitarianism to democracy and the society of knowledge. 2.2. 
Potential of transits of post-socialist countries in the EU. 2.3. Consolidation of 
people around the reforms through the adaptation of democratic values, priorities, 
formation of adequate social motivations and strategies for success. 2.4.  
Willingness to move from declarations to successful reforms, overcoming hybrid 
approach in politics. 2.5. Interaction of educational management, mass media 
pluralism, civil society and the 3rd sector. 2.6.  Consolidation of generations with 
experience of Ukrainian independence and those who lived in the two dimensions 
of social values.  

3. The role of education in successful transformation. Social and 
innovation culture  as condition and as a result of transformation. 3.1. The 
importance of orientation to the European values and living standards. 3.1. 
Education as a bridge between generations (communicative, value-based, 
cultural and technological). 3.2.  Opportunities of traditional and virtual 
international educational and scientific contacts-networks for the development of 
personality (willingness to accepts innovations, cultural dialogue, education 
throughout life – life time learning).  

4. Challenges and risks in the Ukrainian education.  4.1.Traditions and 
innovations. 4.2.Bolognia process in the declarations and in the reality 
(management, strategy, technology). 4.3. The effectiveness of specialist training 
and the formation of a citizen.  

5. International cooperation as a factor in the successful transformation 
and consolidation of generations. The problem of inclusion in educational and 
research projects, networks. Announcement of the experience of the international 
scientific conference "Innovative development of society in terms of cross-cultural 
interactions" (partnership offer - opportunity).  

 
ЖИВОДЬОР В.Ф.,  

ЖУК М.В., 
(СОИППО, г. Сумы, Украина),  

КОНСТАНЧАК СТ.,  
(Зеленогурский университет, Польша),  

ЧОЙНСКА Б.  
(Поморская академия в Слупске, Польша). 

 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОРЫВОВ 

 
Современное развитие  предполагает четкое определение диапазона 

изменений и уровня возможностей. Наверное наиболее конфернтированно 
это проявляется в термине «окна возможностей». 

Скорость реформ в трансформационных обществах прямо 
пропорциональна готовности человеческого фактора адаптироваться к 
новым возможностям само- и взаимореализации в быстро меняющихся 
условиях деятельности индивида, группы, общества в целом. В свою 
очередь эти условия выступают продуктом деятельности самого 
человеческого фактора. Интеграции  им своих интересов в формирующиеся 
глобальную и локальную системы ценностей, норм, приоритетов, идеалов; 
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участии в принятии решений, контроле  их реализацией; закреплении 
диапазона своей социальной  мобильности и защищенности; наличии 
иммунитета от манипулирования массовым и групповым сознанием; 
готовности достигать жизненный успех консенсусным, а не 
конфронтационным путем 

Процессы реформирования как украинского, так и польского  общества  
предполагают изучение на трех базовых уровнях - оптимизации, 
модернизации, трансформации. При современной традиции 
трансформационный подход предусматривает отдельное изучение 
направлений и результативности трансформационных инноваций и, 
особенно, «пробивных» инноваций. 

Наиболее актуальным при этом есть проблема формирования   
инновационной модели, которая базируется на «общество знаний», 
«экономику знаний».  

Эффективность решения образованием этих задач зависит от 
оптимальности его перехода от традиционной модели к современной, 
инновационной. Фактически речь идет о переориентации с максимальной 
передаче сумы знаний как основной задаче на подготовку школьника и 
студента к статусу менеджера своего будущего. А это в свою очередь 
требует иных образовательных стратегий, интегрирующим моментом 
которых будет оптимальное развитие личности.  

Данные процессы актуализируются тем, что возрастает 
взаимозависимость мирового и регионально развития, влияние процессов 
глобализации на развитие, как всех регионов современного мира, так и 
особенно пространства молодых независимых государств, возникших в зоне 
постсоветского пространства.      

Фактически речь идет не только об успешности процессов реформ, но и 
о потенциале, возможностях развития трансформационных государств на 
ближайшее и перспективное будущее  с позиций их интеграции в мировой и 
региональные рынки, организации и объединения, закрепление стандартов 
современной цивилизации во всех сферах своего развития. Век «измов» 
прошел, сегодня водоразделом возможностей государств  является либо 
сохранение приоритетов развития сырьевой, машиностроительной, 
аграрной и т.п. моделей экономики 60-х годов ХХ века, либо быстрое 
формирование основ инновационной модели развития, в центре которой 
стоит развитие и самовыражение человеческой личности.       

Рост роли социальной транзитивности. Мы живем во взаимозависимом 
мире, в котором темпы общественного развития плотнятся, и эволюционный 
путь замещается поиском новых рывков и инновационных революций во 
всем: от новых подходов к ресурсам до другого уровня проблем и ценностей 
человека. Фактически речь идет о сверх ускоренном развитии стран, 
которые и так находятся в авангарде современного развития. У этих стран 
есть уже и отработанный механизм формирования инновационных 
программ, проектов,  и реальный опыт быстрых модернизаций, путем 
использования современного опыта в форме социальных транзитов, 
которые позволяют уплотнить период их разработки и внедрения.  

Но вместе с тем в современном развитии очень быстро формируются 
новые плацдармы инновационного развития. Это в первую очередь Индия и 
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Китай, которые демонстрируют уникальные темпы роста ВВП за счет 
приоритетного развития современных технологий и готовности элитарной 
части рабочей силы к крупномасштабным технологическим прорывам в 
первую очередь опираясь на опыт  апробированных инновационных 
стратегий. Именно в этих условиях растет способность к социальной 
транзитивности.   

Формирование инновационного общества предполагает принципиально 
новые критерии формирования человеческого капитала. Это предполагает 
переориентацию с репродуктивной модели образования на партнерскую, 
внедрению инновационного образования, в основе которого лежат другие 
приоритеты развития – формирования образования «в течение жизни».  

В основе этих процессов лежит подготовка человека к жизни при 
условиях постоянных изменений и умения делать эти изменения (базовый 
приоритет развития Болонского процесса как формирование европейской 
образовательного пространства, а также Лиссабонского процесса), 
формирования критического  и креативного мышления,  готовность к поиску 
моделей успеваемости в условиях кросс-культурных обменов. В этом 
ключевым есть не сами знания, а компетенции.  А главная его цель – 
подготовить человека к темпам обновления общества и реализации 
собственных моделей жизненного успеха.  

Отдельно следует выделить проблему адаптации образования к 
современным информационным потокам и ее возможность максимально 
задействовать уровень знаний, а не информации. При этом предел между 
знаниями и информацией  проходить через проблемное мышление. Знания 
позволяют видеть проблему, понимать технологии ее решения и оценивать 
результаты. При этом они есть вариабельными, могут расширяться и 
интегрироваться. Именно это позволяет видеть или проблемы по-новому, 
или новые проблемы. Нормой развития современного образования 
является максимальное создание образовательных сетей, содействия 
конкуренции школы, университета, при условиях конкуренции 
информационных потоков. Напомним, что традицией развития 
современного американского университета является защита 
интеллектуальной собственности как фактору коммерческого развития.  

Отдельным направлением является включенность университетской 
науки в формирование кластеров,  инновационных центров, особенно на 
уровне поиска моделей регионального развития. Самостоятельным 
направлением инноваций в образовании является его приближение к рынку 
труда.  Относительно этого достаточно интересный опыт США и стран 
Евросоюза по использованию прогнозирования его развития как базы для 
определения университетских стратегий.  

С точки зрения рисков, следует выделить такие. Отставание 
образования в конкуренции из бизнес образованием. Отсутствие развитых 
национальных информационных сетей и привлечения к международным. 
Поверхностное понимание Болонского процесса. Речь идет о том, что наше 
образование, по мнению автора, не научилась разделять цель и технологии 
ее обеспечения. Кредитно-модульная система не является самоцелью, а 
лишь средством решения другой задачи – максимальной самореализации 
личности при условиях инновационного развития. Но, по-видимому, одна из 
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наибольших угроз модернизации и реформирования образования в Украине 
– отрыв темпов внедрения инновационных стратегий в развитии 
образования в сравненных с аналогичными процессами в экономике. При 
этом следует выделить проблему формирования адекватных для 
современного мирового образования моделей жизненного успеха всех 
участников образовательного процесса. А также формирование 
принципиально новой системы ее компонентов – развитие студенческой 
науки, умения создавать сети, система партнерства через готовность к 
реализации общих проектов и инициирующей собственных проектов, умения 
использовать самые разнообразные формы современной переподготовки. 
Потому что одним из рисков реформирования украинского образования есть 
очень низкие темпы изменений в системе последипломного образования и 
локальной переподготовки что инициирующий образовательными 
заведениями в партнерстве с международными образовательными 
программами и фондами. 

Вместе с тем актуализируется формирование представлений личности 
о факторах, от развитости которых зависит достижение жизненного успеха – 
структурированности социальных идеалов и приоритетов, развитости 
гражданского общества и  правового государства,  сформированности 
социальной структуры и системы социальных гарантий, потребности в 
общественной толерантности как основе стабильных возможностей 
достижения индивидуального успеха. И главное зависимости всего этого от 
гражданской активности каждой личности. 

 
ЗАХАРОВА І.О., КЛЮНІНА Н.В.  

(СОІППО) 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Сучасний етап розвитку передбачає формування людського капіталу. В 

цьому актуальною є проблема формування духовності студентів є 
актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки 
пов`язана с таким поняттям, як формування особистості. В наш час дуже 
часто можна почути заклики про підняття національної свідомості людини, та 
виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є, в 
першу чергу, виховання духовної особистості. При цьому дуже важливим є 
відповідність сучасним вимогам розвитку людського капіталу 

 Одним з пріоритетів формування людського капіталу є формування 
особистості.  Для активізації індивідуальної потреби в духовному розвитку 
видається необхідним ознайомлення студентів з універсальною системою 
духовних знань, безцінним досвідом минулих поколінь і, зокрема, тих 
представників людства, які досягли рівня духовної свідомості і залишили 
своїм нащадкам найцінніші подарунки – духовні вчення.  

 З цією метою нами розроблено та апробовано факультативний курс 
для студентів 1-2 курсів "Духовний розвиток особистості" в СНАУ (інжирно-
технологічний факультет). Факультативний курс "Духовний розвиток 
особистості" можна назвати своєрідною духовною історією людства, в якій 
зібрані величні образи людей – творців, кожний з яких залишив після себе 
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духовне вчення. Можливість порівняльного вивчення багатьох вчень 
зберігає принцип свободи вибору  і дозволяє студенту самостійно 
формувати власну точку зору, ціннісну орієнтацію та переконання.  

Даний курс проходив апробацію в Сумському Національному аграрному 
університеті на  інженерно-технологічному факультеті. Анкетування, 
проведене серед студентів, підтвердило значний вплив матеріалу 
факультативу на формування у студентів позитивної ціннісної орієнтації. 
Студенти ставали уважнішими, спокійнішими, добрішими, а обізнаність з 
новими для них образами біблійних, міфологічних, історичних героїв 
розширила їхній світогляд і принесла велику користь для формування 
духовної культури студентів.  

Слід, однак, визнати, що відсоток студентів, спроможних вільно і з 
інтересом  вивчати такий курс, на  жаль, поступово знижується. У віці 18-19 
років у більшості молоді зникають романтика і альтруїзм, змінюється шкала 
цінностей, на зміну творчим пошукам приходять ідеали високого заробітку. 
Якщо раніше мотивацією до отримання подальшої освіти було бажання 
приносити користь людям, то зараз в освіті вбачають лише необхідну умову 
для добре сплачуваної роботи.  

Відсутність пізнавальної мотивації, зникнення високих прагнень можна 
пояснити і порушенням принципу свободи вибору у навчальному процесі. 
Примусовість і зацікавленість – ось дві речі, які між собою не поєднуються. 
На цей факт вказував М.Горький, говорячи, що найпростіший спосіб 
дискредитувати класика – це ввести вивчення його творчості до шкільної 
програми. Саме тому курс  "Духовний розвиток особистості" є 
факультативним, тобто необов'язковим, що допоможе зберегти принцип 
свободи волі. 

Створення повноцінних умов для формування духовної культури 
видається нам життєво необхідним: важко уявити собі майбутнє людство без 
головної риси – людяності, духовності. Запровадження   факультативного 
курсу  "Духовний розвиток особистості"  може значно допомогти у процесі 
створення таких умов.  

 Особливо сприятливою атмосферою для духовного розвитку молоді є 
атмосфера доброзичливості, піднесеності. У цьому плані творчість являє 
собою міцний фундамент духовності.  
 

ШКУМАТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ГОУ ВПО «Брянский государственный  

технический университет» 
ст.преподаватель 

staff@tu-bryansk.ru 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПРИ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Рассмотрен обобщенный подход к проектированию контента 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на основе 
формирования единой методологии обучения специальным 
техническим дисциплинам при широком использовании современных 
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информационных технологий. 
A generalized approach to content design of electronic educational 
resources (EER) on the basis of unified technique of teaching special 
engineering disciplines with wide application of modern information 
technologies is viewed. Key words:electronic educational resources, EER 
design, content creation, content object display 
 

В настоящее время существует множество методик разработки 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), которые, как правило, 
содержат общие рекомендации по построению структуры электронного курса, 
т.е. имеют рекомендательный характер. ГОСТ  Р 52653-2006 «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения» 
вводится такое определение ЭОР: «Под электронным образовательным 
ресурсом понимается образовательный ресурс, представленный в цифровой 
форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные 
о них, а также данные, информацию, программное обеспечение, необходимые 
для его использования в учебном процессе». В данном ГОСТе выделяются 
следующие виды обучения: электронное, мобильное, сетевое, автономное, 
смешанное, совместное. При этом дополнительно вводится понятие 
«образовательный контент», под которым понимается структурированное 
предметное содержание, используемое в образовательном процессе. В 
электронном обучении образовательный контент является основой 
электронного образовательного ресурса. 

Электронные учебные ресурсы различной направленности, комплектности 
и применимости в учебном процессе могут иметь следующие формы (из опыта 
разработки и внедрения в вузах России): 
− конспект лекций; 
− учебное пособие; 
− руководство по лабораторному практикуму; 
− учебное пособие по циклу практических и семинарских занятий; 
− демонстрационные презентации (слайд-лекции, лекционные и практические 
презентации и т.п.); 
− методическое обеспечение и материалы для самостоятельной работы; 
− организационно-методические указания по изучению дисциплины (обычно 
дублируются в бумажном виде); 
− контрольно-измерительные материалы, вопросы для самопроверки и др. 

Совокупность всех перечисленных материалов и их реализация в одном 
стиле может быть преобразована в электронный учебно-методический 
комплекс. 

Определенный опыт создания ЭОР отражен в работах Л.Х. Зайнутдиновой 
[1], А.В. Соловова [2], А.В. Осина [3], И.П. Норенкова [4], В.В. Гура [5] и др. 

В основу технологии формирования ЭОР, предлагаемой этими учеными, 
заложены психолого-педагогические требования, модели содержания и 
освоения материала, современные концепции информационно-
образовательной среды и методика построения электронных образовательных 
ресурсов и т.д. 

Особенностью ЭОР для специальных технических дисциплин [1; 6] 
является построение учебного процесса  с опорой на теоретические знания, 
полученные при изучении физико-математических и общетехнических 
дисциплин, а также на практический опыт работы с реальными техническими 
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устройствами и системами. Сложность обучения в этой области обусловлена 
огромной номенклатурой реальных технических систем и устройств. В этих 
условиях необходимо обеспечение понимания сущности происходящих 
процессов на базе изученных ранее теоретических основ для успешного 
усвоения основ проектирования, производства и эксплуатации целых классов 
реальных технических устройств и систем. Сложность формирования 
профессиональных компетенций у обучаемых зависит также от стоимости и 
уникальности требуемого лабораторного оборудования, сложности 
технологических процессов и их реализации в учебных заведениях. 

Рассмотрим основной процесс разработки ЭОР. Так как электронный 
образовательный ресурс является информационной системой, то 
соответственно его жизненный цикл  есть жизненный цикл информационной 
системы, представляющий собой непрерывный процесс, начинающийся с 
момента принятия решения о создании информационной системы и 

заканчивающийся в момент полного 
изъятия ее из эксплуатации (в данном 
случае - из процесса обучения). 

С учетом необходимости 
постоянного обновления и 
совершенствования ЭОР может быть 
предложена спиралевидная модель 
жизненного цикла этого вида 
информационной системы (ИС) ( 
рис.1). 

Спецификой разработки ЭОР на 
этапе завершения цикла является  
тестирование, внедрение в учебный 
процесс, оценка его эффективности и 
последующая корректировка, а также 
рецензирование и регистрация. 

Оценка эффективности 
образовательных ресурсов и их 

корректировка проводятся, как правило, при помощи анкетирования 
контрольных групп студентов, при котором учитывается усваиваемость 
материала. На уровень усвоения материала влияет качество его передачи, 
доступность, наглядность и эргономичность ресурса. 

Достижение эффективности ЭОР можно спрогнозировать на этапе 
анализа и проектирования системы путем проведения системного анализа при 
формировании исходных требований и задач.  

Основной задачей разработки ЭОР для специальных технических 
дисциплин является формирование профессиональных компетенций.  
Компетентностный подход предполагает технологичность учебного процесса, 
необходимую для достижения заданных целей при обучении. При 
технологическом способе достижения учебных целей выпускник 
представляется «продуктом», качество которого определяется качеством 
образования. Такой подход дает возможность на основе структуризации и 
параметризации критериев качества  оценивать воздействие технологии 
обучения на подготовку инженеров [7].  

Поскольку, как уже было отмечено,  дисциплинам цикла СД присуща 
интегративность знаний, то необходимо учитывать формирование научных 

 

Рис.1. Спиральная модель 

 жизненного цикла ЭОР 
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понятий на междисциплинарной основе при обязательном рассмотрении 
следующих вопросов: 
1. Согласованность во времени изучения отдельных учебных дисциплин, при 
которой каждая из них опирается на предшествующую понятийную базу и 
готовит обучаемых к успешному усвоению понятий последующей дисциплины.  
2. Необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии 
понятий. Понятия, являющиеся общими для ряда дисциплин, должны от 
дисциплины к дисциплине непрерывно развиваться, наполняться новым 
содержанием, обогащаться новыми связями. 
3. Единство в интерпретации общенаучных понятий.  
4. Исключение дублирования одних и тех же понятий при изучении различных 
предметов. 
5. Осуществление единого подхода к раскрытию одинаковых классов понятий.  

Широкое использование ЭОР создает возможности для применения новых 
информационных  технологий при отображении  различных моделей сложных 
объектов с учетом взаимосвязей законов и явлений междисциплинарного 
характера, а также обеспечивает творческий подход. 

В блоке разработки необходимо особое внимание уделить процессу 
формирования образовательного контента в соответствии с образовательным 
стандартом. 

Как правило, в существующих методиках используется модульная система 
представления материала. Модуль имеет неопределенный объем и может 
быть приравнен к теме, параграфу или подразделу дисциплины.  

Темы могут быть разными по объему, сопровождаться различным числом 
графических интерпретаций, и для обновления приходится полностью 
изменять существующий материал, что создает проблемы при его 
последующей корректировке. В качестве примера можно привести разделы, 
посвященные современным достижениям науки и техники и перспективам их 
развития. Данные разделы наиболее быстро морально устаревают и могут 
подвергаться коррекции на этапах проектирования, тестирования и отладки, 
что может замедлить введение создаваемого ресурса в эксплуатацию, а 
соответственно и увеличить время на его разработку или понизить его 
эффективность в обеспечении учебного процесса. 

Выделение базовых смысловых единиц определяется государственным 
образовательным стандартом и учитывает междисциплинарные связи. На 
данном этапе возможна унификация (или развитие) понятий, используемых на 
уровне СД, с учетом циклов ЕН и ОПД. 

Отбор понятий ведется с учетом наибольшего соответствия целям 
учебного процесса, т.е. с учетом педагогических принципов и формирования 
профессиональной компетентности. В качестве основного принципа 
выделяется системность, требуемая обоими видами ограничений. Сравнивая 
попарно противоположные допущения, например научность и доступность, 
получим следующую систему уравнений: 

 0, пi∉АВ; 

П=    0,5, пi∈АВ; 
   1, пi=А, пi=В, 

где П – множество соответствующих выборке понятий;     пi- рассматриваемые 
понятия;  АВ – отрезок, ограничивающий рассматриваемые понятия. 

После того как основные понятия выбраны, необходимо подобрать 
каждому из них соответствующую форму визуализации. Подготовка к 
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формированию визуального ряда позволит создать исходный  сценарий 
для реализации идеи в виде перечисленных форм, а также оценить 
рациональность создания сложных имитационных моделей и анимации. Эта 
задача базируется на данных этапа предпроектной подготовки, поскольку 
зависит не только от профессиональных компетенций, но и от проблем с 
усвоением материала и формирования целостных представлений о 
техническом объекте. Дополнительная информация носит описательный 
характер, связывает визуальный компонент с определением, формируется в 
зависимости от специфики предмета цикла СД. 

Определения и сопутствующая им визуализация, а также дополнительная 
информация заносятся в базу знаний и сопровождаются стандартным 
описанием. При формировании базы знаний необходимо предусмотреть 
рекомендации по использованию включенных в нее объектов в учебном 
процессе с учетом его специфики, а также с учетом междисциплинарных 
связей (возможна трансформация в советующую систему). Основы 
формирования репозитария в виде базы знаний соответствуют существующим 
стандартам электронного обучения. 

По предложенному алгоритму формирования контента разрабатываются 
отдельные программные модули, которые планируется объединить в 
программный комплекс для обеспечения поддержки проектирования ЭОР. 

Разработка и использование ЭОР в техническом вузе позволяет 
фиксировать и сохранять знания наиболее опытных преподавателей, а также 
создать предпосылки для повышения эффективности обучения за счет 
введения в образовательный процесс элементов интерактивности и 
мультимедиа. 

Электронные образовательные ресурсы потенциально позволяют 
сократить объем обязательных занятий, проводимых в аудиториях и 
лабораториях вуза, без потери качества обучения. В то же время этот 
потенциал может реализовываться только в случае высокой мотивации 
студентов к приобретению знаний и их умения выполнять учебную работу 
самостоятельно. Доступ к ЭОР становится особенно важным на старших 
курсах, когда многие студенты сочетают учебу с работой. 

Современные информационные технологии в ряде случаев позволяют 
сокращать время создания электронных образовательных ресурсов по 
сравнению с традиционными образовательными ресурсами, в то же время 
существенно удлиняя их жизненный цикл  благодаря возможности 
оперативного  внесения дополнений и изменений не только в процессе 
разработки ЭОР, но и при их применении в учебном процессе. 
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КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 
 

В тезах сформульовані основні принципи культурно-цивілізаційного 
підходу дослідження процесу глобалізації українськими вченими. Автор 
звертає увагу на те, що дискусії щодо названого процесу продовжуються, 
створюючи тим самим поле для дослідження політичною наукою 
концептуальної лінії світового розвитку. 

 
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
В тезисах сформулированы основные принципы культурно-

цивилизационного подхода в исследовании процесса глобализации 
украинскими учеными. Автор обращает внимание на то, что дискуссии 
вокруг этого процесса продолжаются, создавая поле для исследования 
политической наукой концептуальной линии мирового развития. 

 
THE CULTURAL AND CIVILIZED  APPROACH OF THE 

INVESTIGATION OF THE PROCESS GLOBALIZATION IN UKRAINIAN 
POLITICAL SCIENCE 

In theses are worded the leading principles of the cultural and civilized  
approach of the investigation of the process globalization by Ukrainian scientists. 
Author emphasizes those discussions about named process lasts, creating 
hereby the field for study by political science the conceptual line of the world 
development. 

 
Культурно-цивілізаційний напрямок представлений, передусім, 

теоретичними доробками Ю. М. Пахомова, Ю. В. Павленка, В. М. Бебика та 
інших. Їхні дослідження спрямовані на вивчення глобалізації в контексті 
розвитку історико-культурних формацій та обумовлених ними ціннісних 
аспектів соціальної поведінки; сутності та специфіки цивілізаційних структур 
глобального суспільства, унікальності самодостатніх культурно-
цивілізаційних спільностей; етнокультурних чинників глобалізації; а також – 
нових викликів глобальних, регіональних, місцевих та цивілізаційних змін. 
Український науковець М. Шепелєв у своїй праці “Глобалізація Управління як 
мегатенденція сучасного світового розвитку” [6] дає оцінку політичній системі 
мондіалізму та геоцивілізаційним засадам глобалізаційного процесу. Проте 
даною проблематикою насамперед займаються науковці з відділу 
глобальних систем сучасної цивілізації ІСЕМВ під керівництвом академіка 
НАН України Ю. Пахомова.  

Українські дослідники у відомій роботі “Цивілізаційна структура 
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сучасного світу” зазначають: “В умовах глобалізації світ не стільки 
уніфікується відповідно до поверхнево сприйнятих американських 
стандартів, скільки набуває вигляду поліцивілізаційної структурно-
функціональної системи, в якій окремі цивілізаційні складові поводяться по-
різному і власними традиційними ідейно-ціннісно-мотиваційними підставами 
у все більшому ступені визначають складових їх народів і держав. Це 
безпосередньо стосується і України” [5, 11]. Таким чином, актуалізується 
проблема з'ясування нової цивілізаційної ідентичності, яка зазвичай 
виявляється у специфіці релігійно-морально-світоглядних основ окремих 
цивілізаційних систем, самобутності та змін в духовно-цивілізаційній сфері, а 
саме: архетипів поведінки, культурно-цивілізаційних традицій, цінностей 
народів, враховуючи, що культурно-цивілізаційні спільності є насамперед 
самодостатніми. 

Так, Ю. Пахомов відзначає, що “...полем економічної боротьби 
виявляється не тільки (а радше -не стільки) є сама економіка, але й її 
духовний, моральний етноповедінковий стереотип народу, а значить –  
історія, культура, релігійні та інші традиції і решта всього, що випливає із 
соціокультурної генетики, від цивілізаційного коду” [4, 351]. Глобалізація 
дала поштовх до конкуренції економік різних цивілізаційних світів і 
використання ними свого творчого потенціалу, закладеного у їхніх цінностях 
культури, адаптації провідних науково-технологічних та соціокультурних 
форм до власного цивілізаційного ґрунту. 

Директор ІСЕМВ НАН України Ю. Пахомов зауважує, що “глобалізація 
в багатьох своїх аспектах – явище об'єктивне, продукт глобальної 
інформатизації і зміни ролі фінансів”, проте вона “не тільки об'єктивна, але і 
“суб'єктивна”, тому що “в глобалізації, разом з об'єктивною заданістю у 
вигляді щонайпотужнішої складової, наявний і західний проект. Річ у тім, що 
Захід, особливо в особі домінуючих у світі Сполучених Штатів, здатний не 
тільки користуватися дарами глобалізації, а й уміло осідлати глобалізаційні 
хвилі, що дає найбільший прибуток” [3, 4-5].  

Ю. Павленко також звертає увагу на два виміри глобалізації – 
об'єктивний і суб'єктивний. Поки цей процес був некерованою тенденцією до 
інтеграції людства, що прослідковується ще з часів неоліту і продовжується 
в період Великих географічних відкриттів, можна вказувати на його 
об'єктивність, на думку вченого. Проте, починаючи з доби Великих 
географічних відкриттів, посилюється демонстративна експансія Заходу, що 
призводить до зміни поглядів на сутність глобалізації. Вплив на визначений 
процес політики найрозвинутіших країн Заходу і Сходу вказує на його 
суб'єктивний характер відповідно до інтересів та можливостей невеликої 
кількості найпотужніших держав і транснаціональних корпорацій, чий 
величезний капітал і є фактором визначення темпів розвитку окремих 
держав та характеру міжнародного поділу праці. Загалом впродовж останніх 
століть роль суб'єктивного фактора в світовій політиці постійно зростає. 

Сучасний, постіндустріальний світ, на думку доктора філософських 
наук Ю. Павленка, є складною макроцивілізаційною суперсистемою, 
глобальною функціональною системою, в якій “панівним стрижневим і 
системоутворюючим центром (ядром) був Західноєвропейсько-
Північноамериканський, чи простіше Північноатлантичний західний світ”, а 
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складовими – Макрохристиянський, Мусульмансько-Афроазійський, 
Індійсько-Південноазійський (індуїстсько-буддійський) та Китайсько-
Далекосхідний (конфуціансько-буддійський) світи [4, 108-127]. 
Латиноамериканський та східноєвропейсько-євразійський світи, на думку 
науковця, внаслідок соціокультурно-релігійної спорідненості найбільше 
взаємодіють із Заходом, маючи, звичайно, власну цивілізаційну ідентичність 
та унікальний характер духовних цінностей.  

Разом з тим, на думку представників даного підходу, в умовах 
глобалізації посилюються культурні протиріччя в масштабах світового 
культурного розвитку, а також – “як між західними формами масової 
культури і традиційними цінностями незахідних народів, так і в межах самої 
соціокультурної системи Заходу” [2, 98]. Криза в культурній сфері західних 
суспільств відбувається внаслідок несумісності протестантських цінностей та 
цінностей масової культури споживання, які нав'язуються сучасними 
засобами масової інформації. Отже, формування глобального 
інформаційного простору стало каталізатором не лише міждержавного 
наукового обміну в галузі культури та освіти, зближення цивілізацій в 
духовній сфері, формування планетарної свідомості, а і чинником 
дестабілізації суспільних процесів, сферою маніпулювання суспільною 
свідомістю.  

Вітчизняні науковці вказують на те, що саме Заходу належить 
досягнення створення всесвітнього інформаційного поля, яке стало основою 
не лише соціокультурного руху людства, а і становлення, існування та 
розвитку всієї глобальної системи. Водночас Захід забезпечив себе 
монопольним правом контролювати інформаційні потоки, а інші країни 
приречені на інформаційно-технологічну залежність. Іншими словами, 
характеристикою сучасного етапу людської історії є глобалізація та 
становлення інформаційного суспільства за провідної ролі західної, 
новоєвропейсько-північноамериканської цивілізації, яка об'єднала навколо 
себе людство в інтересах власного розвитку. 

Проте культурні протиріччя у світовому масштабі є більш гострими, 
пов'язаними з постійною боротьбою “між специфічними ідейно-ціннісно-
мотиваційними засадами великих традиційних цивілізацій, насамперед 
Мусульмансько-Афроазійською, Індійсько-Південноазійською та Китайсько-
Далекосхідною, і квазіцінностями комерціалізованої культури ...суспільства 
масового споживання” [2, 98]. Тому, на думку Ю. Павленка, актуальною є 
проблема подолання визначеної суперечності між цінностями культурно-
цивілізаційних систем і масової культури, звертаючи увагу на культурно-
цивілізаційний вплив західних правил та норм поведінки. Науковець 
зазначає, що це пов'язане з явищами так званої “квазівестернізації” [2, 99] з 
її споживацько-гедоністичним ставленням до життя та “одновимірності 
масової квазікультури” [1, 27], які, виступаючи рушієм девіантної поведінки, 
здійснюють руйнуючий вплив не лише суспільної свідомості та культурної 
сфери, а і економічної та екологічної, особливо в країнах зі слабким 
цивілізаційним підґрунтям, а саме: країни Латинської Америки і колишні 
радянські республіки. Тому для України, як вважає вчений, глобалізація 
поглиблює соціокультурну кризу. У зв'язку з цим для нашої держави в 
умовах формування нової моделі глобалізації важливим є використання 
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фактору цивілізаційної ідентичності під час проведення реформ, а також 
врахування процесу взаємозв'язку різних систем цивілізаційних цінностей та 
тенденцій глобалізації.  
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