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Особистісний розвиток управлінського персоналу в університеті як передумова 

забезпечення ефективного врядування 
 

Анотація 
Дана стаття присвячена аналізу особистісного розвитку управлінського 

персоналу в університеті як передумови забезпечення ефективного врядування. 
Визначені поняття «управлінський персонал», «особистісний розвиток», 
«врядування», «ефективне врядування». 

Обґрунтовано актуальність особистісного розвитку управлінського персоналу в 
університеті задля підтримання ефективного врядування.  

Зазначено, що успішність управлінської діяльності керівників вищої ланки ВНЗ 
багато в чому залежить від професіоналізму та вмілого використання власного 
потенціалу та можливостей підлеглих, стилю управління, використовуваних принципів 
та методів, закладених та розвинутих цінностей, які формують соціально-
психологічний клімат у колективі, з підлеглими та з вищим керівництвом.  

Професійна діяльність керівників в університеті характеризується типовими для 
цієї сфери діяльності стресорами: інформаційного навантаження та невизначеності; 
дефіциту часу; міжособистісних конфліктів; поліфокусності управлінської діяльності; 
несприятливих факторів зовнішнього середовища.  

Залежно від цінностей управління та стилю керівництва, відбувається 
прийняття управлінських рішень. В умовах кардинальних змін, керівникам різних сфер 
управління, і зокрема, у ВНЗ, необхідно вміти швидко адаптуватися та приймати 
неординарні рішення.  

Проаналізовано права та обов'язки управлінського персоналу задля 
виокремлення критичних функцій, для виконання яких необхідний особистісний 
розвиток управлінського персоналу. Виокремлені конкретні навички, які забезпечать 
виконання критичних функцій в результаті особистісного розвитку.  

Ключові слова: врядування, ефективне врядування, управлінський персонал, 
особистісний розвиток, особистісний розвиток управлінського персоналу, 
професійний розвиток управлінського персоналу. 

Вступ. 
Постановка проблеми та її актуальність.  
Зміни у сучасному університеті відповідно до принципів ефективного 

врядування висувають нові вимоги до якості управлінського персоналу університету: 
швидке реагування, адаптивність, мобільність, прагнення до професійного зростання, 
самовдосконалення особистісних і ділових якостей. На сьогоднішній день запорукою 
успішної діяльності університету є розвиток його персоналу. Проте у сучасний 
економічно нестабільний період проблемі розвитку управлінського персоналу 
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приділяється недостатньо уваги. Ігнорування даної проблеми пояснюється браком 
коштів на впровадження програм розвитку персоналу, а також нерозумінням 
стратегічного значення даного напрямку як передумови довгострокового ефективного 
функціонування університету (Філіпенко Ю. Ю. Теоретичні основи дослідження 
процесу розвитку управлінського персоналу підприємства. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665). 

На сучасному етапі розвитку українських університетів в своїй автономності 
удосконалення управління передбачає врахування основних принципів ефективного 
врядування. Врядування – це зрозумілий та прозорий процес прийняття рішень, який 
дозволяє колегіальному органу врядування в ефективний та підзвітний спосіб 
використовувати ресурси і застосовувати владу, спираючись на спільні цінності. 
Ефективне врядування – розподіл функцій у прийнятті рішень, щоб влада і ресурси не 
були акумульовані в руках однієї людини чи групи 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй висуває наступні елементи 
ефективного врядування:  

орієнтація на консенсус (Consensus orientation). Дотримання балансу інтересів 
для досягнення широкого консенсусу з локальних і загальних питань та процедур; 

відповідальність (Responsiveness). Інституції та процеси служать усім 
зацікавленим сторонам; 

підзвітність (Accountability). Керівники в уряді, приватний сектор та організації 
громадянського суспільства підзвітні громадськості, так само як інституціонально 
зацікавленим сторонам процесу; 

участь (Participation). Усі громадяни мають право голосу при прийнятті рішень 
безпосередньо або через легітимно представлені посередницькі структури, що 
представляють їхні інтереси. Місцева демократія та децентралізація є необхідною 
умовою для участі; 

прозорість (Transparency). Процес, в якому інституції та інформація мають бути 
загальнодоступними для тих, кого вони стосуються. Також має бути надано достатньо 
інформації для розуміння та можливості моніторингу; 

відповідність принципу верховенства права (Rule of law). Правова система 
повинна бути справедливої і діяти однаково для всіх, особливо ті, що стосуються прав 
людини; 

стратегічне бачення (Strategic vision). Лідери та громадськість повинні мати 
широкі та довгострокові перспективи щодо «ефективного врядування» і людського 
розвитку, а також чітко уявляти собі ці заходи, які необхідні для їх реалізації; 

ефективність та результативність (Effectiveness and efficiency). Максимально 
ефективне використання ресурсів для задоволення потреб громадян; 

 справедливість (Equity). Добробут суспільства залежить від врахування 
інтересів кожного члена суспільства в ньому (Governance for sustainable human 
development/ United Nations Development Programme. — 1997. — January. — URL: 
http://magnet.undp.org/policy/default.htm). 

З огляду на те, що ефективне врядування в університеті – це розподіл функцій у 
прийнятті рішень, вміння керівника розподілити функції з урахування професійних та 
особистісних можливостей, взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665
http://magnet.undp.org/policy/default.htm
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можемо спостерігати закономірність у необхідності особистісного розвитку 
управлінського персоналу задля підтримання ефективного врядування в університеті. 

Особистісний розвиток – це постійний, безперервний процес, у якому під 
впливом певних мотивів ставляться і досягаються конкретні цілі за допомогою зміни 
власної діяльності, поведінки або за допомогою зміни себе, використовуючи форми 
самоствердження, самоактуалізації, самовдосконалення. 

Особистісний розвиток – переважно усвідомлене самостійне виховання себе, 
розвиток у себе потрібних особистісних навичок і якостей, іноді – розвиток волі, 
мислення та інших психічних функцій. 

Актуальність особистого розвитку управлінського персоналу обумовлена не 
тільки власним відчуттям та вимогами сучасного суспільства, але засвідчується в 
наступних документах. 

Закон України «Про вищу освіту» (Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18). 

Стаття 26. Основні завдання закладу вищої освіти 
Основними завданнями закладу вищої освіти є: 
формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 
здібностей і талантів; 

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства. 

Стаття 47. Освітній процес. 
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 

науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників: 

розвивати в осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, самостійність, 
ініціативу, творчі здібності. 

Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної, мистецької та 
інноваційної діяльності у закладах вищої освіти. 

4. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності закладів вищої освіти є: 

формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити 
розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів (від 24.01.2013 р. № 48) 
(Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів від 24.01.2013 р. № 48. – URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-p-dvishchennya-
kval-f-kats-ta-stazhuvannya-pedagog-chnikh). 

Основними завданнями навчання працівників є: 
оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідницькій, організаційно-
управлінській діяльності; 

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання. 
Мета статті. Обґрунтувати необхідність особистісного розвитку 

управлінського персоналу задля  ефективного врядування в університеті. 
Завдання статті. 
Дати визначення поняттю «врядування», «ефективне врядування», 

«управлінський персонал», «особистісний розвиток». 
Обґрунтувати актуальність особистісного розвитку управлінського персоналу 

задля підтримання ефективного врядування в університеті. 
Аналіз прав та обов'язків управлінського персоналу задля виокремлення 

критичних функцій, для виконання яких необхідний особистісний розвиток 
управлінського персоналу. 

Визначення конкретних навичок управлінського персоналу, які забезпечать 
виконання критичних функцій в результаті особистісного розвитку.  

Методи  дослідження. 
Для вирішення поставлених завдань і досягнення обраної мети використано 

комплекс методів наукового дослідження: 
пошуково-бібліографічний – для вивчення європейських документів 

(декларацій та комюніке), вітчизняних та європейських наукових праць; 
системний аналіз – для виявлення функцій та навичок управлінського 

персоналу в університету задля ефективного врядування; 
порівняльно-аналітичний – для науково-педагогічного аналізу вітчизняної та 

зарубіжної літератури; 
аналіз та синтез – з метою узагальнення, систематизації та класифікації 

зібраного матеріалу й обробки автентичного матеріалу. 
Результати та їх обговорення. 
Виключна роль працівників системи управління в досягненні цілей 

функціонування та розвитку університету зумовлюється тим, що саме управлінський 
персонал інтерпретує управлінську інформацію, визначає джерела її збирання та 
засоби оброблення, визначає терміни виконання завдань, обирає найкращу 
альтернативу управлінського рішення, встановлює напрями руху інформаційних 
потоків, відповідає за створення системи комунікацій, розпоряджається ресурсами, 
визначає розподіл прав та обов’язків в організаційній структурі системи управління, 
керуючись, в тому числі (свідомо або несвідомо) власними вподобаннями, 
спираючись на свій досвід, довіряючи власній інтуїції, ґрунтуючись на власних 
формальних та неформальних зв’язках та ін. Отже, резерви розвитку потенціалу 
системи управління університетом зокрема та організації взагалі слід шукати, 
передусім, у підвищенні ефективності функціонування управлінського персоналу як 
суб’єктивної складової процесів управління. Додаткові труднощі, що виникають у 
цьому контексті, зумовлені, зокрема, відсутністю єдиного розуміння поняття 

http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-p-dvishchennya-kval-f-kats-ta-stazhuvannya-pedagog-chnikh
http://www.kadrovik.ua/content/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-p-dvishchennya-kval-f-kats-ta-stazhuvannya-pedagog-chnikh
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«управлінський персонал» («адміністративно-управлінський персонал», «управлінські 
кадри», «управлінці», «працівники управління»).  

Як свідчить аналіз поширених визначень відповідних понять, управлінський 
персонал може розумітися як:робітники, які вирішують адміністративно-
координаційні питання в діяльності підприємства та його структурних підрозділів, 
ведуть документацію та здійснюють інформаційне забезпечення  (Базарова Т. Ю., 
1998); 

працівники апарату управління, службовці, які належать до адміністрації фірми, 
підприємства, організації, конторські працівники, дирекція підприємства, установи 
(Большой энциклопедический словарь – URL: http://www.vedu.ru); 

працівники, що зайняті в апараті управління народним господарством та 
органах державного управління: керівники підприємств, установ, організацій та їх 
заступники; керівники структурних підрозділів, які не зайняті безпосередньо на 
виробництві; головні спеціалісти, які зайняті в управлінському апараті (Большой 
бухгалтерский словарь – URL: http://www.slovopedia.com/7/207/865189.html); 

робітники апарату управління, що входять до адміністрації підприємства 
(Глоссарий терминов – URL: http://www.znanie.info/portal/ecterms/33.htm); 

особи, які здійснюють трудову діяльність в процесі управління виробництвом 
та зайняті переробкою інформації з використанням технічних засобів управління, 
головним результатом діяльності яких є вивчення проблем управління, створення 
нової інформації, зміна її змісту або форми, підготовка управлінських рішень, а після 
вибору керівником найбільш ефективного варіанту – реалізація та контроль за 
виконанням рішень (Егоршин А. П., 1997); 

особи, які безпосередньо виконують функції управління або виконують роботи 
по технічному забезпеченню управління, головним результатом діяльності яких є: 
створення нової інформації, зміна її змісту або форми; визначення проблем діяльності 
підприємства; підготовка та прийняття управлінських рішень; реалізація та контроль 
за їхнім виконанням (Чумаченко О. В., 2011). 

Успішність управлінської діяльності керівників вищої ланки ВНЗ багато в чому 
залежить від професіоналізму та вмілого використання власного потенціалу та 
можливостей підлеглих, стилю управління, використовуваних принципів та методів, 
закладених та розвинутих цінностей, які формують соціально-психологічний клімат у 
колективі, з підлеглими та з вищим керівництвом (Пушкар З. М. Управлінська 
діяльність: принципи, цінності та стиль управління у ВНЗ. – URL: 
dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/.../УДК%20%20658.p...). 

Професійна діяльність керівників в університеті характеризується типовими для 
цієї сфери діяльності стресорами: інформаційного навантаження та невизначеності; 
дефіциту часу; міжособистісних конфліктів; поліфокусності управлінської діяльності; 
несприятливих факторів зовнішнього середовища (Курлянд З. Н., 2008). 

Дані умови формують стиль управлінської діяльності. Під стилем управління 
розуміють стійку систему способів, методів і форм впливу керівника на підлеглих, що 
складає своєрідний почерк управлінської поведінки (Пушкар З. М. Управлінська 
діяльність: принципи, цінності та стиль управління у ВНЗ. – URL: 
dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/.../УДК%20%20658.p...). 

http://www.vedu.ru/
http://www.slovopedia.com/7/207/865189.html
http://www.znanie.info/portal/ecterms/33.htm
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2832/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20%20658.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2832/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20%20658.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2832/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20%20658.pdf
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Отже, оцінка ефективності використання управлінського потенціалу повинна 
здійснюватися при постійному та безперервному відстежуванні результативності 
управлінських рішень, прийнятих в конкретних ситуаціях конкретними управлінцями. 
Ефективність управління визначається виходячи з обсягу, повноти, якості та 
своєчасності виконання відповідних функцій. Для визначення ступеню ефективності 
управління необхідні відповідні показники. Розроблена система показників 
ефективності управлінської діяльності персоналу спрямована на успішне оцінювання 
управлінського потенціалу 

Питання розвитку персоналу підприємства досліджувалися у працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених, таких як: Армстронг М., Беккер Г., Богиня Д.П., 
Вебер В., Веснін В.Р. (Веснин В. Р., 2001), Грішнова А.О. (Грішнова О. А., 2004), Данюк 
В.М. (Данюк В. М., 2005), Дятлов В.А., Журавльов П.В., Іванова-Швець Л.Н. (Иванова-
Швец Л. Н., 2008), Кібанов А.Я. (Кибанов А. Я., 2005), Колпаков В.М., Корсакова А.А., 
Котвицький А.А., Крушельницька О.В. (Крушельницька О. В., 2008), Марр Р., Одегов 
Ю.Г., Петюх В.М., Савченко В.А. (Савченко В. А., 2002), Самигін С.І. (Самыгин С. И., 
2001), Тарасова С.Л., Травін В.В. (Травин В. В., 2003), Хедоурі Ф., Цимбалюк С.О., 
Черчик Л.М. (Черчик Л. М., 2010), Шекшня С.В. (Шекшня С. В., 1997), Шмідт Г., Шульц 
Т. та ін. Однак, особливості розвитку персоналу науковці розглядають і визначають з 
різних точок зору, переважна більшість з яких досліджують напрямки розвитку всього 
персоналу підприємства, не виокремлюючи його категорії. Тому багато теоретичних 
питань з цієї проблематики потребують подальшого дослідження (Філіпенко Ю. Ю. 
Теоретичні основи дослідження процесу розвитку управлінського персоналу 
підприємства. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665). 

 
Таблиця 1. Підходи до визначення змісту розвитку персоналу підприємства 

(Філіпенко Ю. Ю. Теоретичні основи дослідження процесу розвитку управлінського 
персоналу підприємства. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665). 

 

№
 
з/п 

Автор Визначення 

Процесний підхід 

1 Данюк В.М., 
Петюх В.М., 
Цимбалюк С.О., 
Савченко В.А. 

Системно організований процес безперервного 
професійного навчання працівників для підготовки їх до 
виконання нових виробничих функцій, професійно-
кваліфікаційного просування, формування резерву 
керівників та вдосконалення соціальної структури 
персоналу (Данюк В. М., 2005); (Савченко В. А., 2002). 

2 Хміль Ф.І. Повторюваний процес досягнення таких показників 
рівня кваліфікації працівників, які відповідають стратегії 
розвитку організації (Хміль Ф. І., 2006).  

3 Веснин В.Р., 
Шекшня С.В. 

Процес підготовки співробітників до виконання 
нових виробничих функцій, займання посад, вирішенню 
нових задач, націлений на подолання розбіжностей між 
вимогами до працівника та якостями реальної людини 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1665
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(Веснин В. Р., 2001), (Шекшня С. В., 1997). 

4 Крушельницька 
О.В., 
Котвицький А.А. 

Набуття працівником нових компетенцій, знань, 
умінь і навиків, які він використовує чи буде 
використовувати у своїй професійній діяльності; процес 
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 
працівників з метою виконання нових виробничих 
функцій, завдань і обов’язків нових посад (Крушельницька 
О. В., 2008). 

5  Норт К. Уміле забезпечення та організація процесу 
навчання для досягнення організацією поставлених цілей, 
а також удосконалення навичок та умінь, розширення 
обсягу знань, підвищення компетентності, здатності до 
навчання та ентузіазму співробітників на всіх рівнях 
організації, що сприяє безперервному зростанню (Черчик 
Л. М., 2010). 

6 Джой-Меттьюз Д. Цілісний та активний процес удосконалення, 
пов’язаних з робочою діяльністю знань та умінь із 
використання широкого спектру навчальних методів та 
стратегій (Джой-Меттьюз Д., 2006). 

7 Марр Р., 
Шмідт Г. 

Процес навчання і підвищення кваліфікації 
персоналу з метою розвитку інтелектуального потенціалу 
працівників (Черчик Л. М., 2010). 

8 Слиньков В.Н. Процес формування у персоналу нових 
компетенцій, знань, умінь та навичок, які вони будуть 
використовувати у своїй професійній діяльності (Слиньков 
В. Н., 2007).  

Функціональний підхід 

9 Кібанов А.Я. Сукупність організаційно-економічних заходів 
служби управління персоналом організації у сфері 
навчання персоналу організації, його перепідготовки і 
підвищення кваліфікації. Ці заходи охоплюють питання 
професійної адаптації, оцінки кандидатів на вакантну 
посаду, поточної періодичної оцінки кадрів, планування 
ділової кар’єри та службово-професійного просування 
кадрів, робота з кадровим резервом (Кибанов А. Я., 2005). 

1
0 

Хентце І. 
  

Кадрово-економічна функція, направлена на те, 
щоб сприяти членам колективу всіх ієрархічних сходинок в 
оволодінні кваліфікацією, необхідною для виконання 
поточних та майбутніх професійних вимог (Черчик Л. М., 
2010).  

Системний підхід 

1
1 

Черчик Л.М. Сукупність взаємопов’язаних заходів, націлених на 
підвищення конкурентоспроможності персоналу  шляхом 
набуття нових знань, умінь, навиків, досвіду в процесі 
навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки з 
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метою адаптації до нових умов діяльності, забезпечення 
власних інтересів розвитку та реалізації цілей діяльності 
підприємства (Черчик Л. М., 2010). 

1
2 

Іванова-Швець 
Л.Н., 
Корсакова А.А., 
Тарасова С.Л. 

Система взаємопов’язаних дій, які включають 
розробку стратегії, прогнозування та планування потреби 
у персоналі, управління кар’єрою та професійним 
зростанням, організацію процесу адаптації, навчання, 
тренінгу, формування організаційної культури (Иванова-
Швец Л. Н., 2008).  

1
3 

Том Н. Комплекс інформаційних, освітніх та прив’язаних до 
конкретних робочих місць елементів, які сприяють 
підвищенню кваліфікації працівників підприємства 
відповідно до завдань розвитку самого підприємства і 
потенціалу та здібностей співробітників (Черчик Л. М., 
2010).  

1
4 

Грішнова О.А. Сукупність всіх організаційно-економічних заходів 
підприємства у сфері навчання персоналу, його 
перепідготовки і перекваліфікації. В широкому ж розумінні 
розвиток персоналу також охоплює питання професійної 
адаптації, оцінки кандидатів на вакантні посади, поточного 
періодичного оцінювання персоналу, планування ділової 
кар’єри, службово-професійного просування та багато 
інших (Грішнова О. А., 2004). 

1
5 

 Гриньова В.М. Проведення заходів, що сприяють повному 
розкриттю особистого потенціалу працівників і зростання 
їхньої здатності робити вклад у діяльність організації 
(Гриньова В. М., 2004).  

 
Залежно від цінностей управління та стилю керівництва, відбувається 

прийняття управлінських рішень. В умовах кардинальних змін, керівникам різних сфер 
управління, і зокрема, у ВНЗ, необхідно вміти швидко адаптуватися та приймати 
неординарні рішення. 

Обґрунтування професійно та інтелектуально важливих, психологічно і 
соціально необхідних якостей особистості керівника є однією з найактуальніших 
проблем управління поведінкою персоналу, психології управління. У психологічному 
аспекті вони залежать від характеру, структури, спрямованості, досвіду, здібностей 
особистості, умов праці. 

Зростання результативності управлінської роботи керівників забезпечують не 
тільки раціональне використання стилю, нових методів і принципів управління, 
застосування гуманних цінностей, а й введення в організацію роботи змін та 
нововведень, які дозволять підвищити показники діяльності колективу загалом. 
Керівник у сфері освіти завжди має бути лідером та прикладом для педагогічного 
колективу, бути генератором ідей. 

Зусилля менеджера освіти спрямовані на те, щоб керований ним підрозділ 
вищого навчального закладу функціонував як єдине ціле, з успіхом досягав своєї мети, 
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нових результатів. Оскільки менеджер освіти є носієм розумової праці, його 
професійна діяльність спрямована: на аналіз інформації щодо ринку освітніх послуг та 
можливостей об'єкта в його просторі, розробку маркетингової концепції; пошук і 
створення інновацій; проектування майбутнього стану розвитку педагогічної системи 
через генерування нових ідей та постановку більш перспективних цілей; планування 
оптимальних шляхів досягнення їх, зокрема через реалізацію комерційних операцій, 
бізнес-плану; добір, організацію і стимулювання учасників конкретних дій і заходів; 
контроль ефективності їх реалізації, оцінку і самооцінку якості одержаних результатів. 
Сучасний керівник, має бути спеціалістом-професіоналом, який управляє 
педагогічним і студентським колективом та допоміжним персоналом ВНЗ, 
забезпечуючи досягнення його мети, освітнього іміджу і соціально значущих 
педагогічних та наукових результатів, найбільш ефективними засобами (Пушкар З. М. 
Управлінська діяльність: принципи, цінності та стиль управління у ВНЗ. – URL: 
dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/.../УДК%20%20658.p...). 

Найбільш адекватною для вирішення задач університету загалом та окремих 
його підрозділів зокрема, з урахуванням принципів ефективного врядування, може 
стати модель лише неординарної особистості керівника – керівника – лідера з новим 
економічним мисленням, тобто ефективного управлінця в освітній сфері. Ефективне 
врядування напряму залежить від прав та обов’язків  управлінського персоналу. 
Нижче розглянемо права, обов’язки та функції управлінського персоналу на сучасному 
етапі розвитку українських університетів. 

Основні загальні адміністративні обов’язки в університетах Європи наступні: 
- прийом 
- нагляд за академічними справами, такими як найм, просування по службі, 

володіння та оцінювання (з вступом факультету, де це необхідно); 
- обслуговування офіційних документів (зазвичай контролюється 

реєстратором); 
- обслуговування та аудит фінансових потоків та обліку; 
- технічне обслуговування та будівництво навчальних корпусів; 
- підтримка міських навчальних закладів; 
- безпека людей та майна в університетському містечку (часто організована як 

служба громадської безпеки або поліція містечка); 
- технічне обслуговування та будівництво; 
- нагляд та підтримка комп'ютерних кабінетів та мережі (інформаційні 

технології); 
- збір коштів від приватних осіб та фондів ("розвиток" або "просування"); 
-наукові та адміністративні дослідження (у тому числі гранти та управління 

контрактами, а також інституційне дотримання федеральних та державних правил); 
- публічні справи (включаючи відносини з засобами масової інформації, 

громадою та місцевими, державними та федеральними урядами); 
- нагляд та підтримка студентських послуг, таких як служби інвалідності, 

консультування з питань кар'єри та бібліотек (Modernisation of Higher Education in 
Europe: Academic Staff 2017 –URL: 
http:///D:/Users/We/Desktop/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0
%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/Academic%20Staff.pdf).  

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2832/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20%20658.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2832/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%20%20658.pdf
http://D:/Users/We/Desktop/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/Academic%20Staff.pdf
http://D:/Users/We/Desktop/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/Academic%20Staff.pdf
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Закон України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) 
керівник закладу вищої освіти: 

1. Безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти здійснює його 
керівник (ректор, президент, начальник, директор тощо). Його права, обов’язки та 
відповідальність визначаються законодавством і статутом  закладу вищої освіти. 

2. Керівник є представником закладу вищої освіти у відносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і 
діє без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Законом і статутом 
закладу вищої освіти. 

3. Керівник закладу вищої освіти в межах наданих йому повноважень: 
1) організовує діяльність закладу вищої освіти; 
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти, 

затверджує його структуру і штатний розпис; 
3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами закладу вищої освіти 
доручення; 

4) відповідає за результати діяльності закладу вищої освіти перед засновником 
(засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою); 

5) є розпорядником майна і коштів; 
6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори; 
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 
8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 
9) визначає функціональні обов’язки працівників; 
10) формує контингент осіб, які навчаються у закладі вищої освіти; 
11) відраховує з закладу вищої освіти та поновлює на навчання в ньому 

здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 
первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є 
членом профспілки), з підстав, установлених цим Законом; 

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін; 

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 
14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників; 
15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти; 
16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників закладу вищої освіти і студентів, 
громадських організацій, які діють у закладі вищої освіти; 

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу вищої освіти, створює належні умови 
для занять масовим спортом; 

18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 
працівників закладу вищої освіти і студентів подає для затвердження вищому 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3?text=%E2%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3?text=%E2%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3?text=%E2%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w112
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колегіальному органу громадського самоврядування закладу вищої освіти правила 
внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх; 

19) здійснює інші передбачені статутом повноваження. 
Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри 
1. Керівництво факультетом здійснює декан (начальник), керівництво 

навчально-науковим інститутом - директор (начальник), які не можуть перебувати на 
цих посадах більш як два строки. 

2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) повинен мати науковий 
ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-
наукового інституту). 

3. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового 
інституту можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 
Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються 
положенням про факультет (навчально-науковий інститут), яке затверджується 
вченою радою закладу вищої освіти. 

4. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового 
інституту видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету 
(навчально-наукового інституту), які є обов’язковими для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу факультету (навчально-наукового інституту) і можуть бути 
скасовані керівником закладу вищої освіти, якщо вони суперечать законодавству, 
статуту закладу вищої освіти чи завдають шкоди інтересам закладу вищої освіти. 

5. Керівництво військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти та 
факультетом (відділенням) вищого військового навчального закладу (закладу вищої 
освіти із специфічними умовами навчання) здійснює начальник, який призначається 
на посаду за конкурсом. Порядок проведення конкурсу визначається нормативно-
правовими актами державного органу, до сфери управління якого належить вищий 
військовий навчальний заклад (заклад вищої освіти із специфічними умовами 
навчання), військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти, за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6. Керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не 
може перебувати на посаді більш як два строки. 

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за конкурсом 
таємним голосуванням вченою радою закладу вищої освіти строком на п’ять років з 
урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового 
інституту) та кафедри. Керівник закладу вищої освіти укладає з керівником кафедри 
контракт. 

7. Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю 
викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю 
викладачів. 

Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу 
вищої освіти 

1. Кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти повинен вільно володіти 
державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь (для закладів вищої освіти 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3?text=%E2%F0%FF%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w113
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мистецького спрямування - вчене звання та науковий ступінь або ступінь доктора 
мистецтва) і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 
років. Кандидат на посаду керівника закладу державної чи комунальної форми 
власності має бути громадянином України. 

Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету 
(навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти державної (комунальної) форми 
власності 

1. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) обирається вченою 
радою факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти більшістю 
голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету 
(навчально-наукового інституту). Інші питання щодо порядку обрання керівника 
факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої 
освіти. 

Керівник закладу вищої освіти призначає керівника факультету (навчально-
наукового інституту) строком на п’ять років та укладає з ним відповідний контракт. 
Керівник закладу вищої освіти має право обґрунтовано відмовити у призначенні на 
посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету (навчально-наукового інституту) 
закладу вищої освіти має право двома третинами голосів від свого складу підтвердити 
попереднє рішення, після чого керівник закладу вищої освіти зобов’язаний протягом 
10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею відповідний 
контракт (Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18). 

В результат аналізу  прав та обов'язків управлінського персоналу в університеті 
були виокремленні критичні функції, для виконання яких необхідний особистісний 
розвиток управлінського персоналу. Серед них наступні критичні функції: 

забезпечення в університеті психологічного клімату, який запобігає проявам 
корупції, хабарництва, порушення норм етики та моралі; 

упровадження заходів по зміцненню трудової та договірної дисципліни; 
забезпечення розвитку освітніх, наукових та культурних зв’язків з вищими 

навчальними закладами, науковими центрами та організаціями зарубіжних країн; 
вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його 

усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів… 

забезпечення взаємодії та співпраці з підприємствами… 
забезпечення відкритості прийняття рішень… 
Серед найбільш затребуваних навичок управлінського персоналу, відповідно  

до досліджень Університета міста Фінікс (США), є такі 10 навичок (Forbes Ukraine. – 
URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-
kremnievoyi-dolini): 

1. Філософія критичного мислення, аналіз, аргументація і прийняття 
рішень. Здатність сумніватися і готовність ставити запитання: «А чи дійсно це так?». 
Аналіз того, що відбувається, і вміння приймати рішення в будь-якій із можливих 
ситуацій. 

2. Уміння бачити тренди. Глибоке розуміння тенденцій, їх причин, факторів, які 
на них впливають. Уміння розуміти ознаки, узагальнювати їх, моделювати нові 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-kremnievoyi-dolini
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-kremnievoyi-dolini


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

17                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

напрямки, які ще не проявилися, але знаходяться в процесі набуття обрисів. Це дає 
можливість створювати конкурентні переваги завтрашнього дня вже сьогодні, тим 
самим дозволяючи бути на крок попереду конкурентів. 

3. Глибокі знання і бачення майбутнього галузі, вміння працювати з потоками 
інформації. Інформаційний потік сьогодні наскільки великий, що однією з ключових 
навичок є вміння чітко фільтрувати дані, відкидаючи зайве інформаційне сміття і 
вибираючи найцінніше. Глибоко аналізувати галузь, міжгалузеві тенденції і, таким 
чином, бачити можливі напрямки трансформації і розвитку кожного з секторів. 

4. Уміння прогнозувати наслідки. Розуміння, до яких результатів призведуть ті 
чи інші дії або бездіяльність, кожне прийняте рішення ‒ це управління ризиками, 
майбутніми викликами і можливостями. Уміння прогнозувати наслідки, як позитивні, 
так і негативні, і управляти ними. 

5. Здатність діяти і приймати ефективні рішення в умовах 
невизначеності.Уміння зосередитися, сконцентруватися і мобілізувати всі ресурси в 
будь-якій ситуації. В умовах невизначеності діяти потрібно оперативно, швидко 
знаходити ефективні рішення, при цьому розуміти й управляти їх наслідками і 
майбутніми ризиками. 

6. Постійне зосередження всього спектра зусиль на потребах кінцевого 
споживача продукції або послуг. Споживачі та їх переваги в умовах конкуренції раз у 
раз змінюються й ускладнюються, що вимагає постійного зворотного зв'язку і роботи з 
клієнтами та їх відгуками. Орієнтація на клієнта у всіх бізнес-процесах ‒ запорука не 
тільки задоволення їхніх потреб, а й можливість передбачати і створювати нові 
потреби. 

7. Мудрість і стійкість як лідера і менеджера. Сьогодні це одні з ключових 
характеристик лідера. Уміння знаходити компроміс і бути гнучким ‒ це мудрість; а 
вміння відстоювати свої переконання, бачення, йти за чуттям у будь-якій ситуації ‒ це 
стійкість. Їх поєднання і визначає лідерство сьогодні. 

8. Знання всього спектру місій, бізнес-стратегії і посадових обов'язків керівника 
компанії. Чітке розуміння місії та бізнес-стратегії найвищої посади в компанії, вектора 
напрямку її розвитку, вектора та специфіки управління CEO є дуже важливим, навіть 
якщо кандидата розглядають на позицію віце-президента або керівника 
департаменту, підрозділу. Необхідно усвідомлювати, якими є завдання і пріоритети 
роботи на цій посаді, як завдання і пріоритети такого керівника співвідносяться із 
завданнями і пріоритетами ще вищого керівництва. 

9. Здатність формувати команди й об'єктивно ними управляти. Відхід від 
побудови організаційних структур на основі функцій сьогодні зустрічається в більшості 
компаній. Побудова плоских організаційних структур із мінімальним рівнем ієрархії і 
на основі команд ‒ підхід, який довів свою ефективність. Саме в зв'язку з цим вміння 
формувати команди й управляти ними є одним із ключових для топ-менеджерів. 

10. Глибокі знання і навички кількісної та якісної оцінки своєї роботи і роботи 
підрозділів, які знаходяться в підпорядкуванні. Уміння розуміти актуальність робіт, 
виокремлювати найважливіші аспекти й відкидати непотрібні, оцінювати всі види 
ресурсів для їх виконання. Досягнення хороших результатів можливе при підвищенні 
віддачі в роботі й мінімізації всіх видів витрат на їх виконання. А для цього необхідно 
вміти аналізувати, кількісно і якісно оцінювати свою роботу і роботу своїх підлеглих. 
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11. Професійні знання і навички. 
Отже, професійні вимоги стоять тільки на 11-му місці.  
Програми підготовки топ-менеджерів перед затвердженням перевіряються на 

розвиток даних навичок і їх відповідність вимогам роботодавця на період 2016-2020 
років. Компанії вже сьогодні можуть заміряти рівень володіння даними навичками у 
своїх топ-менеджерів під час відбіркових сесій і створювати програми розвитку і 
навчання, тим самим посилюючи конкурентні переваги, розвиваючи людський капітал 
свого бізнесу. 

Запропонований підхід формує досить глибокого, але одночасно 
вузькоспрямованого топ-менеджера, здатного управляти різними напрямками 
бізнесу. Але для формування успішної стратегії, яка створить конкурентні переваги і 
зробить прориви на рівні створення нових галузей, топ-менеджеру важливо вміти 
бачити світові тренди всіх сфер життя, розуміти напрямки розвитку науки, політики, 
економіки та суспільства в цілому, відстежувати міжгалузеві напрямки розвитку і 
розвиток суміжних галузей і сфер. Адже будь-яке відкриття в одній сфері впливає на 
ряд інших, що призводить до появи нових галузей і до зникнення старих. 

Топ-менеджер як конструктор повинен мати навички бачення пазлів (ключових 
відкриттів, тенденцій, фактів і факторів впливу), відбирати потрібні, конструювати і 
пропонувати нові картини, яких не було до нього. Саме вміння побачити майбутнє 
швидше за інших та реалізувати (впроваджувати) вже сьогодні і визначає істинного 
лідера і топ-менеджера (Forbes Ukraine. – URL: 
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-
kremnievoyi-dolini). 

З огляду на вітчизняні та зарубіжні дослідження у сфері особистісного розвитку 
управлінського персоналу не тільки університетів, а й бізнес підприємств та в 
результаті аналізу  прав та обов'язків управлінського персоналу в університеті, задля 
забезпечення ефективного врядування, були виокремленні наступні навички 
управлінського персоналу в університеті, які забезпечать виконання критичних 
функцій: ефективна комунікація, безконфлікте спілкування, активне слухання, 
критичне мислення, забезпечення рівності, стратегічне бачення, делегування 
повноважень, аналітичне мислення, емоційна стійкість, прийняття рішень, 
стресостійкість, робота в команді.  

Висновки. 
Успішність управлінської діяльності керівника університету залежить від 

професіоналізму та вмілого використання власного потенціалу, стилю управління, 
використовуваних принципів та методів, закладених та розвинутих цінностей, які 
формують соціально-психологічний клімат у колективі.  

Прийняття управлінських рішень відбувається залежно від цінностей та стилю 
управління керівника. В умовах постійних змін, керівнику університету необхідно 
вміти швидко адаптуватися та приймати неординарні рішення.  

Тільки постійна робота над особистісним розвитком дає можливість керівнику 
університету триматися в межах сучасних вимог. Саморозвиток — це більш 
безперервний процес, ніж ціль, яку треба досягти. Це безперервний процес, у якому 
під впливом певних мотивів ставляться і досягаються конкретні цілі за допомогою 
зміни власної діяльності, поведінки або за допомогою зміни себе. Пізнання своїх 

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-kremnievoyi-dolini
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416163-10-golovnih-navichok-top-menedzheriv-kremnievoyi-dolini
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внутрішніх і зовнішніх проявів має вплив на вчинки та загалом на професійну 
поведінку керівника. Тобто пізнання себе з іншого боку змінює поведінку. Дає 
можливість оптимізувати взаємовідносини із самим собою, підвищити свою 
ефективність у різних ситуаціях взаємодії з колегами. Особистісний розвиток 
керівника піднімає на нову висоту всю діяльність університету, розширюючи кругозір її 
співробітників. 

Забезпечення ефективного врядування в університеті потребує прийняття 
сучасних і адекватних рішень щодо управління усіма його підрозділами. Важлива роль 
у цьому належить управлінському персоналу, на який покладається розподіл функцій 
у прийнятті рішень для того, щоб влада і ресурси не були акумульовані в руках однієї 
людини чи групи.  

Для ефективного виконання даної функції персонал управлінської ланки 
вимушений мати наступні навички: ефективна комунікація, безконфлікте спілкування, 
активне слухання, критичне мислення, забезпечення рівності, стратегічне бачення, 
делегування повноважень, аналітичне мислення, емоційна стійкість, прийняття 
рішень, стресостійкість, робота в команді. Набуття та розвиток таких навичок 
можливий лише за умов  особистісного розвитку. 

Отже, особистісний розвиток управлінського персоналу – процес отримання та 
вдосконалення знань, умінь і навичок, реалізації потенційних можливостей 
працівників управлінської ланки, що здійснюється через систему організаційно-
економічних заходів, з метою підвищення ефективності діяльності університету. 
Розвиток управлінського персоналу – багатогранний процес, що охоплює особистісний 
розвиток та професійну підготовку, і планування внутрішньоорганізаційної кар’єри 
працівників. Важливою є правильна та раціональна організація процесу розвитку 
управлінського персоналу університету, що визначає успішність та ефективність 
майбутнього результату (Філіпенко Ю. Ю., 2012). 

Таким чином, очевидно, що ефективне врядування у університеті залежить від 
особистісного розвитку управлінського персоналу, діяльності, спрямованої на 
розвиток  індивідуально-психологічних особливостей та оновлення й розширення 
знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, 
науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності.  
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Summary 

 

Personal development of the administrative staff at the university as a prerequisite 
of providing the effective governance 

This article is devoted to the analysis of the personal development of administrative 
staff at the university as a prerequisite for providing the effective governance. The 
concepts of " administrative staff ", "personal development", "governance", "effective 
governance" are defined. 

The importance of personal development of administrative staff at the university 
for the purpose of maintenance of effective governance is substantiated. 

It is noted that the success of the management activity of administrative staff of 
higher educational institutions depends on a great extent on the professionalism and 
skillful use of their own potential and capabilities of the subordinates, the style of 
management, the principles and methods used, the foundations and developed values that 
form the socio-psychological climate in the team, with subordinates and with 
administrative staff. 

The professional activities of administrative staff at the university are characterized 
by typical stressors for this area: information load and uncertainty; shortage of time; 
interpersonal conflicts; polyphosmity of management activity; unfavorable environmental 
factors. 

Depending on management values and management style, management decisions 
are made. In the conditions of radical changes, administrative staff of various spheres of 
management, and in particular, in universities, need to be able to adapt quickly and make 
extraordinary solutions. 

The rights and responsibilities of administrative staff are analyzed in order to 
distinguish critical functions, which require the personal development of administrative 
staff. Specific skills are identified that will ensure the fulfillment of critical functions as a 
result of personal development. 

Key words: governance, effective governance, administrative staff, personnel 
development, personal development of administrative staff, professional development of 
administrative staff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magnet.undp.org/policy/default.htm
http://D:/Users/We/Desktop/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/Academic%20Staff.pdf
http://D:/Users/We/Desktop/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD/Academic%20Staff.pdf


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

22                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

УДК 130.2 + 130.3   
Брижнік Віталій 

кандидат філософських наук, доцент 
провідний науковий співробітник  

Інституту вищої освіти НАПН України 
 

Студент як втілення оновленої європейської особистості з точки зору 
філософської антропології Теодора Адорно 

 
Ідейно-філософський спадок німецького соціального мислителя Теодора 

Адорно, одного з чільних представників критичної теорії суспільства (Франкфурська 
школа неомарксизму), можна диференціювати передусім на дві складові. По-перше, 
це його неомарксистська критика всіх культурних елементів «буржуазного 
суспільства» як потенційного продуцента будь-якої дегуманізовананої політичної 
ідеології ХХ ст., котра неґативним чином дається взнаки коґнітивній силі свідомості 
окремої людини, а також і колективній свідомості будь-якого суспільства. Іншою 
складовою ідейних позиції цього мислителя було його бачення особливої ролі 
філософського знання, котре, на його переконання, має незмінно оновлюватися, 
виявляючи себе у просторі суспільної практики тим теоретичним чинником, що має 
зумовлювати перманентне оновленення соціокультурних явищ відповідного 
соціального утворення. Таку роль філософії Адорно у своїх творах охарактеризував як 
емансипаційну, а її виконання він доручив європейському інтелектуалові. Також 
Адорно запропонував убачати антропологічним «началом» інтелектуала саме 
європейського студента як такого індивідуума, який потенційно спроможний вистояти 
перед щільною сукупністю оман і спокус соціальної ідеології суспільства споживання. 
Адорно був глибоко переконаний у тому, що саме молода людина, яка самостійно 
здобуває освіту здатна первинно ірраціонально зберігати єство своєї індивідуальності, 
а отже і зможе протистояти тискові на свій розум будь-якої суспільної та політичної 
ідеології. 

Всупереч позитивному ставленню до поняття особистості таких мислителів, як 
Імануель Кант та Карл Маркс, твори яких більшою мірою ідейно вплинули на 
філософські переконання Адорно, останній у своїх роботах використовував назване 
поняття як неґативне по суті, подібно до Фрідріх Ніцше. Цей німецький мислитель, 
провісник  поширення в Європі нігілізму як руйнації узвичаєних людських цінностей, у 
творі «Весела наука» (1886) визначив «особистість» недалекою, марновірною 
людиною, соціальне буття котрої відмінне від особистої моралі історичного 
індивідуума, людини, яку Ніцше назвав моральним «корупціонером» [3, с. 60-63]. 
Адорно у своїх лекціях з етики, що були опубліковані як «Проблеми філософії моралі» 
(1963), виходячи з власних переконань про визначальну роль у свідомому бутті 
людини її індивідуального духу [2, с. 7-8], розглянув основні елементи Кантової 
філософії моралі, а також побічно виокремив явну неактуальність переконань цього 
мислителя щодо особистої моральності буржуазної особистості як діяльнісної. Тим 
самим Адорно імпліцитно підтримав етику Ніцше як теорію моральності 
«надлюдини». Останнє було важливою ідейною складовою «Мinima Moralia» (1951), 
перереднього твору Адорно, в якому він ототожнив сучасного інтелектуала з 
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Ніцшевим поняттям надлюдини. У названій роботі Адорно запропонував убачати 
інтелектуала таким собі новим «аристократом духу», особистий потяг до знання 
котрого духовно вивишує його над духовно здеґрадованою культурою буржуазного 
суспільства. Назвавши інтелектуала «останнім ворогом буржуа й, водночас, останнім 
буржуа» [5, s. 24], Адорно убачав його і продуктом буржуазних соціально-економічних 
стосунків, і потенційним несвідомим руйнівником буржуазного устрою. За Адорно, 
саме інтелектуал спроможний самостійно формувати себе як нову особистість. Він 
здатний піднестися над мораллю буржуазного суспільства, соціальна ідеологія 
котрого, а також і цинізм його влади як аморальної, унеможливлює здійснення 
процесів індивідуалізації всіх інших своїх членів, тобто природного творення їх як 
особистостей. Слід зазначити, що тематика елімінації цих процесів буржуазним 
суспільством, яке в ХХ ст. історично реалізувалося як індустріально-масове, була 
одним з аспектів «Діалектики Просвітництва» (1947), ранньої, повоєнної спільної 
роботи Адорно та Макса Горкгаймера, його давнього товариша і старшого колеґи за 
роботою в Інституті соціальних досліджень. 

Названу спільну роботу Адорно та Горкгаймера можна визначити проґрамним 
соціально-філософським твором повоєнної критичної теорії. Виходячи із соціально-
теоретичних позицій європейського марксизму, використовуючи категоріальний 
апарат соціальної теорії Карла Маркса, Адорно та Горкгаймер у цьому творі виклали 
своє, неомарксистське бачення тодішніх результатів історичного процесу буржуазного 
суспільства. На їхнє переконання, через діалектичне нашарування таких культурних 
форм, як міф, релігія, наука, техніка, філософія, Посвітництво, мораль, мова, соціальна 
ідеологія, європейські суспільства у ХХ ст. стали продуцентами таких політичних 
ідеологій, які нігілістично скасували цінність людського життя. Це уможливило 
реалізацію в межах політичних практик прибічників авторитарних ідеологій новітньої 
варварської ненависті до будь-якої людини як іншої, котра є іншою культурно, 
інтелектуально, за расою, або за будь-якими іншими своїми властивостями. Тодішнє 
системне об’єктивно-раціональне мислення, нащадок і вихованець європейського 
Просвітництва, відбулося постачальником соціальній владі такого теоретичного 
знання, котре зумовило зміцнення авторитарної політичної влади. Засади цієї 
раціональності безпосередньо уможливили також й ідеологічне відчуження 
суспільства від знання про природу людини, а отже і ставлення представників 
супільної та політичної влади до неї як до речі, тобто як до того, чим можна свавільно 
маніпулювати. Важливим чинником цієї природи, як дуалістичної, франкфуртські 
філософи постулювали особистий дух людини – втілення її природного прагнення до 
особистої свободи. На їхнє переконання, через цілісний вплив усієї потуги 
культуріндустрії індустріально-масового суспільства на свідомість окремої людини, а 
також і на колективну свідомість суспільства, відбулося тотальне усуспільнення 
європейця владною ідеологією, що нейтралізувало дію його духу, а отоже й діяльність 
його інтелекту. Відтак, узвичаєний європеєць у такій соціальній тотальності зникає як 
діяльнісна особистість, що унеможливило наступні соціокультурні перетворення в 
межах цих дегуманізованих суспільств і зупинило їхній історичний рух [1]. 

Саме такого розуміння буржуазної особистості, сформованою тотальним 
культурним й ідеологічним впливом індустріального суспільства, Адорно 
дотримувався в таких своїх наступних роботах, як «Індивідуум та орґанізація» (1953) 
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[6] та «Зауваги щодо особистості» (1966) [9] (варто зазначити, що філософські 
міркування Адорно про суть тодішньої повоєнної особистості спирались на емпіричні 
результати соціологічного дослідження, виконаного в США під його керівництвом й 
опублікованого за назвою «Авторитарна особистість» (1950)). У цих роботах, які 
Адорно написав як публічні промови, філософ охарактеризував буржуазного 
індивідуума та особистість втіленням особистого примирення соціально пасивної, 
пересічної людини, із соціальними реаліями пост-тоталітарного суспільства. Така 
«особистість», за Адорно, нездатна цілеспрямовано перетворювати пост-тоталітарне 
суспільство на краще. Жодним чином вона того й не прагне. Ба більше, тенденція 
щодо соціокультурних перетворень, або її окремі чинники, приміром, колективна 
пам’ять про неймовірну кількість жертв тоталітарного режиму, можуть викликати в неї 
лють і ненависть.  

Проблема явного браку в повоєнному західно-німецькому суспільстві людей, 
котрі могли активно залучатися до культурної розбудови нового соціального устрою, 
постала як засаднича в соціально-філософських та філософсько-освітніх робатах 
Адорно того періоду. Філософ постулював як належне вирішальну роль дій 
інтелектуалів, людей, котрі передусім володіють знанням про Минуле, просвітницька 
діяльність яких була визначена самостійною роботою їхнього розуму, попередньо 
зумовленого природною потугою індивідуального духу. Він писав про дії таких людей, 
котрі потрібні передусім задля оновлення освіти, як шкільної, так і університетської, 
тих інтелектуалів, які свідомо залучаються до оновлення процесу університетської 
освіти, які особливим чином можуть працювати із студентами, здатні побачити 
особистий інтелектуальний (і моральнісний) потенціал того чи іншого студента. 
Приміром, у своїй роботі «Що означає «опрацювання Минулого» (1959) Адорно 
зауважив щирий інтерес деяких представників західно-німецького юнацтва до 
проблеми пам’яті про недавнє  європейське Минулого, протиставивши цей інтерес до 
Минулого людини, моральнісною за своєю суттю, соціальній байдужості й цинічному 
ставленню до жертв тоталітарного нацистського режиму представників старшого 
покоління німецького народу, нездатних самостійно подолати межі залишкової 
реальності тоталітарного суспільства [7]. Свою іншу роботу «Філософія і вчитель» 
(1961), Адорно розпочав тим, що зауважив байдужість діяких університетських 
викладачів до філософії, їхнє нерозуміння її мети й духовний потенціал її ідей, також 
він виокремив особистий інтерес, чинник індивідуального духу людини, до неї 
студентів-нефілософів, тих юнаків, які потребують саме такого ідейного опертя задля 
здобуття власного розуміння суспільних реалій. Філософ із щирою відвертістю 
ототожнив себе з такими студентами, які, як він уважав, здатні самостійно обирати 
власну свідому й дієву позицію щодо вирішення суспільних проблем [8]. 

У цілому весь цикл творів Адорно з філософії освіти, деякі з яких були 
опубліковані у збірці «Виховання до повноліття» [10], можна зрозуміти як передусім 
спрямований на те, аби надати таку університетську освіту, що зумовлювала 
особистий інтерес студента до самоосвіти, що має безупинно тривати протягом усього 
його  життя. Наслідком цього процесу має стати формування типу нової особистості, 
свідома діяльність якої в суспільстві унеможливить історичне повторення політичних 
практик тоталітаризму, а отже і трагедії Освенціма як втілення цинічного ставлення до 
людського життя носіїв дегуманізованої ідеології. 
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На жаль, останні дні життя Адорно були затьмарені конфліктом із студентами, 
адептами ідеології левацького екстремізму. Під час цього конфлікту деякі студентки, 
прибічниці цієї політичної ідеології, влаштували Адорно, запеклому ворогу  будь-якою 
ідеології, ганебний, цинічний демарш, про який написав П. Слотердайк у своїй роботі 
«Критика цинічного розуму» (1983) [4]. Адорно, який усе життя активного виборював 
право людини мислити самостійно, ідеологічно незаанґажовано, наприкінці свого 
життя віч-на-віч зустрівся з цинізмом дегуманізованої ідеології іншого ґатунку. Однак, 
пішовши за таких обставин із життя, Адорно залишився для будь-якої освіченої 
людини, для будь-якого студента, який має щирий особистий інтерес до філософії, 
тим мислителем, теоретичний спадок якого є незмінно ідейно цінним й актуальним 
для того індивідуального духу, який поборюватиме авториторизм і тоталітаризм у 
будь-яких їхніх формах і видозмінах. 
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УДК 378.433 
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кандидат наук з державного управління 
Інститут вищої освіти НАПН України 

 
Незалежні установи оцінювання як основна складова трансформації галузі вищої 

освіти  України 
 
Відповідно Закону України «Про вищу освіту» (ст. 23) «незалежні установи 

оцінювання - це недержавна організація (установа, агенція, бюро тощо), акредитована 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, що здійснює 
оцінювання освітньої програми, результатів навчання та/або вищих навчальних 
закладів (їхніх структурних підрозділів) з метою вироблення рекомендацій і надання 
допомоги вищим навчальним закладам в організації системи забезпечення якості 
вищої освіти та внесення пропозицій Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти щодо акредитації освітньої програми. Варто зазначити, що проведення 
процедури оцінювання освітньої програми закладу вищої освіти незалежною 
установою оцінювання має виключно добровільний характер [2].  

Про важливість незалежних агенцій оцінювання йдеться у “Стандартах та 
рекомендаціях щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі 
вищої освіти” (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, ESG) Європейської асоціація  із забезпечення якості вищої освіти 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). Та зазначається, 
що “незалежні агенції є компетентними державними органами, які діють у 
європейському просторі вищої освіти, як такі, що відповідають за зовнішнє 
забезпечення якості” [3]. 

Діяльність незалежних агенції з якості направлені на підвищення якості вищої 
освіти, адже незалежне оцінювання, на противагу державному, що виконує зазвичай 
контрольну функцію, має на меті сприяти розвитку галузі освіти та активному 
розвитку, спонукають до постійного удосконалення якості освітніх програм. 

У європейській системі вищої освіти саме незалежні агенції оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти є дієвим механізмом контролю щодо забезпечення 
якості. Також незалежні агенції проводять відбір експертів та їх навчання, 
здійснюється аналіз результатів роботи та визначаються проблемні питання та 
способи їх усунення. Використання незалежних агенції є оптимальним видом 
контролю щодо забезпечення якості вищої освіти, адже є незацікавленою стороною 
та надає правдиву інформацію.  

Зазвичай незалежні установи оцінювання здійснюють свою діяльність за 
запрошенням вищого навчального закладу, метою є виявлення недоліків та надати 
рекомендації щодо їх усунення для покращення якості підготовки студентів. Таким 
чином навчальні заклади отримують незалежну оцінку своїх освітніх програм, 
отримують рекомендації щодо їх удосконалення, підвищить конкурентоздатність на 
ринку освітніх послуг, а також публічно заявляють про дотримання стандартів якості 
надання освітніх послуг. Діяльність незалежних установ оцінювання має базуватися на 
принципах: незалежність від органів державної влади; єдині вимоги оцінювання 
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якості за напрямками підготовки; об’єктивність та компетентність діяльності; 
достовірність та відкритість щодо результатів діяльності. 

Потрібно зазначити, що ефективним є формування незалежних установ 
оцінювання за галузевим принципом, таким чином буде відбуватися постійний 
моніторинг освітніх програм та впроваджуватися корегування відповідно до вимог 
ринку праці. Сприяння щодо розвитку незалежних установ оцінювання має стати 
стратегічнім напрямом у трансформації ситеми вищої освіти, адже із запровадженням 
їхньої діяльності підвищить якість освіти, покращить конкурентоздатність закладів 
вищої освіти, що надасть можливість вийти на міжнародний рівень. 

Рівень професіоналізму та компетентності роботи експертів є важливим щодо 
якості проведення процедури акредитації. Результативність процедур забезпечення 
якості залежать і від якості підготовки підсумкових експертних висновків, які сьогодні 
надто відрізняються не лише між країнами, але і окремими агенціями із забезпечення 
якості в межах однієї країни. Навіть окреме агентство може подати за підсумками 
експертизи навчального закладу чи програми звіти, що можуть відрізнятися за 
структурою, змістом та обсягом. Хоча це й сприяє багатовекторності підходів при 
оцінюванні, це погіршує роботу при порівнянні та аналізі [1, 248]. 

Незалежні установи оцінювання є невід’ємною частиною галузі вищої освіти, та 
забезпечення якості вищої освіти зокрема. Результати їхньої діяльності покращують 
освітні програми закладів вищої освіти, підвищують конкурентоздатність на ринку 
освітніх послуг, забезпечують потреби роботодавців щодо професійності випускників. 

Отже можна зазначити, що розробка та запровадження  порядку та процедур 
діяльності незалежних установ оцінювання; розробити та ввести в дію процедуру 
отримання акредитації незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 
вищої освіти; заохочення входження національних агентств до міжнародних асоціацій 
із забезпечення якості; розроблення  нормативно-правових актів, що регулюють 
порядок та процедури роботи експертів; розроблення  навчально-методичних 
рекомендацій щодо проведення програми підготовки експертів мають на меті 
забезпечення якості вищої освіти, та призведуть до позитивних трансформаційних 
зрушень у галузі. 

 
Список використаних джерел 

Воробйова О. П. Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері 
забезпечення якості вищої освіти / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. Науковий журнал – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка 2017. – Вип. 4 (68). 
– С. 236 -249. 
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[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/.  
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Соціокультурне середовище сучасного університету 
 
В Україні відбувається модернізація та реформування сучасного освітнього 

простору, які неможливі без переосмислення функцій суспільства стосовно 
особистості, її виховання та соціалізації. Соціокультурна обумовленість освіти 
дозволяє виявити причини сучасного етапу реформувань, які пов’язані з системними 
змінами, що відбуваються в сучасному суспільстві. Нові соціокультурні умови 
висувають високі вимоги до освіти, ставлячи на перший план проблему 
соціокультурних орієнтирів трансформації освіти. 

В цілому сучасний світ переглядає пріоритети освіти і запити суспільства. 
Кожна країна світу, в тому числі і Україна, намагається знайти шляхи розвитку освіти у 
відповідності з новими соціальними потребами й очікуваннями суспільства. Тому без 
соціально-культурних змін не можливо обрати правильний напрямок розвитку 
сучасної освіти.  

Університет як соціальна система функціонує в певному зовнішньому 
середовищі і описується обмеженнями які накладаються зовнішнім середовищем, 
наприклад, державними освітніми стандартами тощо. Разом з тим важливого 
значення набувають і внутрішні чинники які безпосередньо формуються в середині 
університету і є системоутворюючими та рушійними факторами соціального розвитку і 
становлення окремої особистості. В цьому аспекті особливої уваги, на наш погляд 
заслуговують питання пов’язані з соціокультурним життям сучасних університетів в 
Україні. 

Об'єктивні соціокультурні причини, на думку багатьох експертів подібні в наш 
час у всіх країнах.  

По-перше, прискорюється науково-технологічний прогрес і посилюється 
залежність темпів розвитку суспільства від рівня і масштабів освіти. За таких умовах 
вища освіта стає масовим явищем, що вимагає створення умов, спрямованих на 
розвиток творчих здібностей вступників до вузів, доступності професійної освіти 
широким верствам населення. 

По-друге, відбувається поетапний перехід суспільства від індустріальної фази у 
розвитку економіки до економіки знань і до фази становлення інформаційної 
цивілізації. Цей складний і суперечливий процес пов'язаний в першу чергу із 
зростанням економічної і соціальної ролі вузів і їхніх випускників. Університети 
вбудовуються в економіку, а науково-технологічний прогрес і економічний розвиток у 
все більшій мірі визначаються насиченістю економіки фахівцями. 

По-третє, разом зі становленням світової інформаційної цивілізації 
розгортається процес глобалізації, складовою частиною якого виступає швидке 
накопичення наукових даних і їх старіння; відбувається інтернаціоналізація освіти, 
передбачає зближення якісного рівня роботи освітніх систем різних країн, 
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відповідність підготовленості молоді деяким загальним критеріям і нормативам 
(Болонський процес), необхідним, зокрема, для міжнародної мобільності випускників 
та студентів, їх працевлаштування та визнання документів про освіту. 

По-четверте, в ситуації обмежених фінансових ресурсів і швидко застарілої 
матеріально-технічної навчальної бази гостро ставиться питання виживання країн в 
числі технологічно, економічно і культурно розвинених держав світу. Освіта і наука 
повинні бути каталізаторами розвитку продуктивних сил, відшкодовуючи високою 
якістю людського капіталу недолік капіталу фінансового1. 

В цілому відбувається перегляд пріоритетів освіти і запитів суспільства, зміна 
парадигми підготовки учнів і фахівців, у якій відображені інший зміст, інші підходи до 
навчання, інше право, інші відносини, інша поведінка, інший педагогічний менталітет. 
Культура і рівень освіти повинні відповідати умовам сучасного життя і потребам 
формування нового, гуманістичного, відкритого та інформаційного суспільства, для 
чого потрібно і новий тип освіти: особистісно орієнтований, гуманістичний і 
інформаційний. 

Зміст освіти безпосередньо пов’язаний з соціокультурною реальністю, яка і 
буде детермінувати процес становлення і розвитку освіти. Освіта, таким чином, 
виступає транслятором знань, норм і цінностей культури. Індивід в цьому процесі 
постає суб’єктом, який, з одного боку, приймає нові знання, цінності, закладені в 
освіті, а з іншого – сам впливає на освіту. 

Соціокультурне життя університету спирається на певний набір норм і 
цінностей, які переломлюються у всіх його елементах: в навчальних планах, 
програмах, підручниках, в діяльності викладачів, відносинах між різними 
стейкхолдерами тощо. 

Стабільність соціокультурного життя університету залежить від набору 
цінностей її учасників (викладачів, студентів, адміністрації, співробітників). Але 
кожному учаснику притаманний свій набір моральних норм і цінностей, і не завжди 
цінності молодих людей, які вступають до університету, а також і викладачів які в 
ньому працюють збігаються з тими цінностями, які склалися й існують в університеті. 
Тому для кожного навчального закладу важливим є залучення всіх учасників до тієї 
системи цінностей і норм, яка в ньому існує 

І чим більше студентів і викладачів будуть підтримувати цю ціннісну систему, 
тим стабільнішою буде соціокультурне середовище університету. Крім того, такий 
стан справ буде свідчити про значний вплив університету на членів колективу. Якщо ж 
ціннісна система індивіда не відповідає цінностям університету, то вона буде чинити 
негативний вплив на всю ціннісну систему даного навчального закладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании / Н.Ф. Ефремова. – М. : Логос, 2007. – С. 8. 
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Проблема трансформативних когнітивних і комунікативних стратегій вищої 

освіти потребує дослідження в контексті глобалізації на макро- і мікро-рівнях 
соціальності. Останній передбачає  фокусування і переломлення системних проблем 
через призму особистісного виміру окремих індивідів, що набувають вищу освіту.  

Трансформативні стратегії розвитку вищої освіти, артикульовані в переліку 
ключових освітніх компетентностей ХХІ століття міжнародними організаціями різного 
рівня,  пов’язані саме з процесами становлення і трансформації індивідів як цілісних 
суб’єктів пізнання і дії в межах комунікативних стратегій формування глобального 
громадянського суспільства (Горбунова, 2016).  Реалізація трансформативних 
стратегій вищої освіти в змістовному аспекті вимагає інтер- і трансдисциплінарних 
методологій  дослідження процесу трансформативного навчання дорослих, 
спрямованого на розвиток «цілісної людини», а не тільки його раціонально-
когнітивних складових (Горбунова, 2017a). В рамках такого холістичного підходу 
постають питання про природу трансформативних змін основних онто-
антропологічних складових освітнього процесу в контексті становлення глобального 
транскультурного громадянського суспільства. З метою прояснення особливостей 
таких трансформацій мною розглядалася динаміка феноменів і концептів ідентичності 
і самості на тлі зміни концептуального ландшафту культури (Горбунова, 2017b). Було 
проаналізовано різні дисциплінарні і трансдисциплінарні  підходи до їх визначення і 
обґрунтована релевантність концептів множинної ідентичності як відкритого 
перманентного процесу ідентифікації та трансверсальної самості як процесуально-
діалогової єдності відмінностей  у просторі лімінальності на глобальному та 
індивідуальному рівнях. 

Були розглянуті найбільш значимі фактори, що формують виклики для освітньої 
політики, та напрями її реформування у транснаціональному освітньому просторі. В 
процесі дослідження ми дійшли наступних висновків.  

Ключовою для  трансформації будь-якої системи є  фаза лімінальності, оскільки 
в її межах на тлі хаотизації, свободи і невизначеності відбувається креативний рух 
віднаходження і випробовування можливостей і сценаріїв подальшого  розвитку, 
формується вибір майбутнього. В цілому область лімінальності є структурою, яка ще 
недостатньо досліджена і тому постає перед нами чимось на кшталт «чорного 
ящика». Саме тому важливо  усвідомити необхідність дослідження лімінальності як 
одного з найбільш значущих концептів  для формування  трансформативних 
когнітивних і комунікативних стратегій освіти, зокрема, проектування і моделювання 
трансформативного навчання дорослих в перспективі глобального громадянства. 
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Лімінальність як простір - це метафора, яку ми використовуємо як когнітивну 
модель з метою опису процесів концептуальних і онтологічних трансформацій в 
дослідженні і навчанні. Вона містить в собі як просторові, так і часові виміри, а також 
певні соціальні відносини. Даний концепт є пороговим  для входження в нову 
парадигму наукового дослідження і відповідно моделювання трансформативних 
комунікативно-когнітивних освітніх процесів на мікро-рівні (Land, Rattray, Vivian, 2014).  
Останні вимагають дослідження контекстуальних і індивідуальних можливостей 
трансформації  суб’єктів навчання, їх трансформативного потенціалу як певного 
трансгресивного, або порогового, капіталу, який складається з особливих когнітивних 
можливостей, психологічного та комунікативно-культурного капіталу. 

Аналіз процесів трансформації індивіда на мікро-рівні (особистість, 
ідентичність, самість) має бути доповнений проясненням їх чинників, що формуються 
на макро-рівні соціальності, в даному випадку на рівні суспільних трансформацій 
культури, спричинених,  насамперед, процесами глобалізації суспільств як загального 
планетарного процесу переходу до нового способу цивілізаційного розвитку.  В 
даному випадку концепт лімінальності також є релевантним і  постає як пороговий 
концепт трансдисциплінарного рівня узагальнення для входження в нову парадигму 
наукового дослідження культури суспільства і відповідно моделювання у цьому полі 
освітніх процесів.  

Поняття культури ґрунтується на уявленні про те, що сучасний світ - це тотальна 
множинність - класова, расова, етнічна, культурна. Уявлення про культуру як едину 
цілісну і гомогенну змінилося її розумінням як сукупності множинних, приватних, 
історично і соціально обумовлених культур. Ці культури інтерпретуються в рамках  
«Cultural Studies»   вже не як спільний спосіб життя якогось народу, але як 
різноманітні способи життя («the way of life») (Hall, 2016). У такому розумінні культура 
- це, насамперед, сконструйований соціальний феномен, а не «сума естетичних 
ідеалів краси» або «голос розуму», який проникає крізь кордони часу і націй та 
говорить від імені гіпотетичної універсальної людини. Це різноманітність способів 
життя людей, процеси створення цінностей, сукупності практик, що формують 
ідентичність суб'єкта, класу, раси і гендеру.   

Культура визначається як діяльність індивідів  зі сприйняття і виробництва 
культурних смислів, які є соціальними конструктами і носять історично мінливий, 
плинний характер. Особливо акцентується ідея про її становлення, історичність,  
контекстуальність, взаємозалежність і взаємозумовленість  всіх інститутів і процесів, 
про її переплетеність з усіма соціальними практиками та видами діяльності. Це місце 
прояву соціальних відмінностей і боротьби за ідеологічні пріоритети. Культура 
мислиться як процес, як «праксис», як щось рухливе, що швидко трансформується, де 
має місце множинність детермінацій, серед яких важко відокремити ситуативні, 
одномоментні фактори впливу («fresh determinations») від проявів довготривалих 
відносин і цінностей. Таким чином, культура - не єдина і гомогенна, а 
диференційована, заснована на принципі відмінності. Якщо це і єдність, то складна 
«єдність-у-відмінностях», «артикульована цілісність» (Lewis, 2002).   

Таким чином, в новому дискурсі культура не представлена як утілена сутність, 
а, натомість, представлена як перманентні «мовні війни», тобто як політичний процес 
протистояння між окремими індивідами або групами щодо  означування  соціальних 
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процесів і ситуацій («боротьба означальних») (Lewis, 2002).  Культура більше не 
розглядається як незмінна і ідентична для всіх індивідів, а розглядається по суті як 
динамічний процес домінування і маргіналізації, в якому індивіди позиціонуються по-
різному, намагаючись використовувати економічні, політичні та символічні ресурси 
для утвердження і нав’язування іншим своєї інтерпретації і розуміння стану речей. 
Ситуації, в яких відбуваються ці сучасні бої за культуру та ідентичність, 
характеризуються  необмеженістю. Локальні, національні та глобальні мережі часто 
стикаються в них, і з цієї причини, зв'язки між різними аспектами культури і 
ідентичності завжди є історично конкретними і ніколи не формують замкнуте або 
когерентне ціле. 

Прояснення нового сенсу культури не тільки проливає світло на сучасний 
контекст, в якому всюди в світі відтворюються ідентичності, але також веде до 
усвідомлення  необхідності аналізувати ідентичність в різних аспектах соціальних і 
культурних ситуацій. Будь-який контекстуальний аналіз сучасних уявлень про 
ідентичність обов'язково стикнеться з культурною складністю і внутрішньою 
подвійністю ідентичності. Епоха глобальних  трансформацій містить не тільки 
феномени подібності і унікальності.  В мультикультурних контекстах ідентичність 
отримує свій сенс в першу чергу на межі відносин з Іншим,  відштовхуючись від 
ідентичності Іншого, чия самість контрастує з нею. Будь-якій конструкції ідентичності 
передує визнання відмінності і усвідомлення того, чим не є цей індивід. Особливо це 
помітно в ситуаціях інтеркультурних відносин і взаємодій. Тому такий багатовимірний 
погляд на ідентичність супроводжує проблема її невловимості, або примарності, 
позаяк  переважання відмінності над подібністю робить логічно неможливим 
забезпечення позитивного бачення  того, якою насправді є ідентичність. 

Подібно до того, як аспект тотожності (як однотипової подібності) перейшов у 
тінь відмінності, так і аспект унікальності в сучасних поглядах на ідентичність замінила 
множинність. Ідентичність індивіда більше не розглядається як виняткова, 
індивідуальна і  неподільна, а розглядається як множинна, створена в процесі різних, 
часто антагоністичних перетинів, дискурсів, практик і позицій. В результаті увага 
дослідників перемістилася з цілісно-єдиної, сингулярної  ідентичності до множинної 
ідентичності, хоча такий акцент явно суперечить початковому етимологічному змісту 
цього поняття. Проте, сьогодні  у фокусі уваги перебуває саме  розщеплена 
ідентичність (fractured identities), а також її гнучкість або мінливість (Lasch, 1984). 

У цьому контексті розробляється визначення ідентичності як 
взаємоперетинання і взаємопереплетення (intersection and interweaving) 
темпоральних прикріплень суб'єктів до різних позицій в різних дискурсах і практиках 
(Hall, 1996).  Стверджується, що ідентичності можна також  розглядати як результат 
успішних артикуляцій різних дискурсів в різних аспектах реальності, зокрема, в 
соціальних і психологічних. Але за таких умов процес створення ідентичностей є 
нескінченним, завжди неповним, незавершеним і відкритим. Саме тому пропонується 
замість есенціалістського  концепту ідентичності  використовувати термін 
«ідентифікація», яка ніколи не закінчується, завжди є діяльністю  незавершеною, 
відкритою в майбутнє, в яку всі ми по необхідності або свідомо залучені (Бауман, 
2002). 
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Слід визнати, що за таких умов аналітична цінність концепту ідентичності стає  
обмеженою при розгляді множинності ідентифікацій як трансформацій когнітивного 
індивіда в мультикультурних умовах (Van Meijl, 2008). Але в  той же час подвійна 
герменевтика ідентичності, її множинна семантична структура дозволяє нам 
«схопити» і зафіксувати факт перманентного перехідного стану індивіда як 
лімінального,  залученого в різноманітні когнітивні дискурси і практики 
трансформативного суспільства. Процесуальність ідентичності, тобто ідентифікація 
індивіда, вибудовується як «плинна» репрезентація його самості, підвладна 
постмодерністській трансформації, плюральності,  взаємоперетинанню і відмінності. 

З цієї причини можна стверджувати, що вивчення поставлених вище питань в 
плані дослідження трансформативного когнітивного досвіду індивіда може виграти 
від аналітичної цінності багатоаспектного концепту самості, який має багатий 
конотативний потенціал і не страждає тими недоліками, які притаманні концепту 
ідентичності. 

Як показав аналіз, в сучасному дискурсі відповідно до постмодерністської 
перспективи самість, на відміну від модерного проекту, більше не розглядається як 
джерело всіх рефлексій, а зведена до простої функції соціальної практики. Самість не 
створює світ, а сама створюється світом. З цієї причини в постмодерністській думці 
самість ніколи не об'єднується, а все більше роз'єднується, і в той же час вона ніколи 
не є сингулярною, а завжди представлена по-різному в різних областях суспільства 
(Hall, 1996). Таким чином, в даний час самість розуміється як плюралістична, 
фрагментована, діалогічна, відносна, мінлива і культурно детермінована як в західних, 
так і в не-західних суспільствах.  

В той же час така постмодерністська концепція багатовимірної самості, в якій 
на тлі зростання контамінації культур починають домінувати  відцентрові процеси,  не 
дає автоматичної відповіді на важливі питання: як когнітивний індивід 
трансформується в і через множинні ідентифікації, як культура, етнічність, клас і 
гендер взаємно перетинаються в рамках самості окремих акторів, що зберігають і 
розвивають свою суб’єктність? 

Довгий час переважною точкою зору на змінення самості була «теорія 
когнітивного дисонансу» (cognitive  dissonance  theory ), розроблена Леоном 
Фестінгером. Основна ідея полягала в тому, що індивід, який відчуває дисонанс між 
когнітивними елементами як дискомфорт, буде завжди намагатися зменшувати 
розбіжність між конфліктуючими елементами пізнання і  досягати внутрішньої згоди, 
консистентності і когерентності (Festinger, 1957). Більше того, він всіляко буде уникати 
ситуацій та інформації, які можуть збільшувати когнітивний дисонанс і, таким чином, 
посилювати небажану психологічну напругу. Основоположним  в цій теорії для 
розуміння самості є припущення, ба навіть переконання, що кожен індивід 
намагається зберегти консистентне і стабільне відчуття самості. В динамічних 
ситуаціях гібридизації та перемішування культур таке  розуміння логічно припускає, 
що індивіди замість того, щоб робити вибір, постійно замирюють дивергентні 
культурні ідентифікації в рамках відносно стабільної і когерентної самості. Буцімто для 
підтримки когерентного цілого самість відкидає або пригнічує ті ідентифікації, які 
можуть конфліктувати з іншими видами когнітивної інформації і само-репрезентацій. 
Але, на наш погляд, з позицій номадологічного підходу, така точка зору є 
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неспроможною пояснити ті дилеми, що постають перед мультикультурним суб’єктом 
в умовах  турбулентних процесів глобалізації. В той же час припущення, що почуття 
само-узгодженості або консистентності є головним і конститутивним для окремої 
самості, залишається глибоко вкоріненим навіть за спроб відкинути поняття стабільної 
самості. Дехто із критично налаштованих до ідеї когерентної цілісності самості 
дотримується думки, що індивіди в цілому переживають власну самість як 
символічне ціле, незважаючи на численні і мінливі репрезентації, які часто виглядають 
несумісними (Ewing, 1990). 

Інша точка зору, що поширена в когнітивній антропології і психології 
особистості, пов’язує ідею плюральних, конкуруючих концепцій самості з поняттям 
особистості як сукупності багатьох, часто суперечливих само-розумінь і ідентичностей 
(Quinn, 2006). Як відомо, такий напрямок аналізу на засадах діалогічного принципу як 
загальної філософської основи гуманітарних наук, включаючи антропологію,  в свій час 
запропонував Михайло Бахтін, обгрунтувавши свої погляди на самість як на 
множинність я-позицій, між якими встановлюються діалогічні стосунки2. Таким чином, 
він заклав основу для сучасних поглядів на діалогічні відносини між множинними  
ідентифікаціями самості. 

На перший погляд, концепт діалогічної самості, її діалогічна перспектива 
начебто  створюють засади для відмови  від традиційного розуміння єдності як 
відображення стійкої і стабільної взаємодії між різноманіттям внутрішніх і зовнішніх 
позицій.  В той же час, роль концепту єдності в дискусіях про діалогічну самість є 
проблематичною: чи є «єдність» найбільш підходящим концептом для опису 
діалогічних взаємодій в широкому репертуарі я-позицій, чи взагалі вона досягається 
де факто, чи ми дійсно маємо справу з ефектом ілюзорності?  

В репертуарі трансдисциплінарних досліджень складної єдності самості, на мій 
погляд, може бути корисним синергетичний підхід. Відповідно до нього  єдність 
самості можлива лише як єдність складної динамічної системи, що саморозвивається, 
яка самоорганізується у станах руйнації попереднього узгодженого балансу  різних я-
позицій, тобто у стані лімінальності. Континуальність самості в процесі змін, з цієї 
точки зору, можлива лише як одночасно її структурна дисконтинуальність, тобто 
переривання як фазовий перехід. Тут постає питання про наявність, можливість і 
бажаність критичної мета-позиції як потенційно нового, більш широкого смислового  
горизонту буття, як точки трансценденції самості, що одночасно  прагне як «за межі» 
себе, так і до відновлення себе в новій якості - точки, яка гарантує «вічне 
становлення» і «вічне повернення» (Горбунова, 2017b).  

Застосовуючи концепт єдності і цілісності відносно самості, на наш погляд, слід 
пам’ятати, що концепт єдності  був ідеологічним інструментом, що виникає з періоду 
модерну, в рамках якого цілісні, неподільні індивіди становили ядро суспільства. 
Однак за останні кілька десятиліть глобалізація перетворила ядро сучасного 
суспільства в зону контакту (Appadurai, 1991), або в мережеве суспільство 
(Кастельс, 2000), яке передбачає зростаючу динаміку міжкультурних взаємодій. В 
наслідку все більша кількість людей набуває мультикультурні та транскультурні 
ідентичності глобального рівня. Деяким вдається створити свою гібридну ідентичність, 

                                                        
2
 Див.: М.М.Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. – 255 с. / M.M. Bakhtin as a philosopher [In Russian]. 
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яка відносно успішно поєднує в собі аспекти локального і глобального, але неминуче 
характеризується наявністю компонентів різного походження, які вимагають 
безперервної рекомбінації.  

Це складний і драматичний процес для індивідів, що містить в собі ризики і 
небезпеки. Постає питання, як людям різного віку впоратися з динамікою сучасної 
епохи, яка характеризується перемішуванням культур. Тому на часі питання про 
створення системи трансформативної освіти для дорослих. В основі такого навчання 
має бути нове розуміння індивідуальної самості, яке усуває стійке ядро самості епохи 
модерну і передбачає її основу як діалог між різноманіттям різних я-позицій, які 
продовжують спроби досягти єдності, але на практиці ніколи цього не досягнуть.  

Множинність культур глобального суспільства за принципом фрактальної 
самоподібності нескінченно реплікується  в індивідуальних самостях, залучених в 
процеси контамінації і гібридизації.  Тобто посилення гетерогенності культури, так би 
мовити, відбивається в підйомі різних культурних позицій в самості індивіда, що в 
свою чергу поглиблює діалог між цими позиціями, кожна з яких має свій голос в 
рамках самості. І ці голоси виявляються втягнутими в складну розмову, яка відображає 
диференціацію культури в глобальному світі. А оскільки світ стає все більш 
гетерогенним і множинним, самість також стає гетерогенною і множинною з 
відповідними наслідками для її внутрішньої організації. Тому єдність більше не є 
відповідним терміном для характеристики самості мультикультурного індивіда, 
залученого в локальні і глобальні мережі. Діалог і єдність більше не змішуються, як це 
бувало раніше: діалог більше не є засобом досягнення когерентної єдності, а єдність 
не може бути відповідним концептом для опису балансу в діалозі. 

Глобальна лімінальність залучає в процеси трансформації все більше і більше 
людей, які приречені жити у просторі «між культурами», тобто приречені на 
невизначеність в довгостроковій перспективі відповідно до тривалості епохи 
цивілізаційного переходу. Невизначеність, що притаманна стану лімінальності,  є 
знаком сучасності, позаяк все більше і більше людей одночасно залучені  в різні 
культурні мережі, які є в значній мірі диз'юнктивними. Протиріччя, двозначності і 
контрастуюючі інтереси, які супроводжують підйом мультикультурного мережевого 
суспільства, припускають не тільки ускладнення спроб самості досягти єдності ряду 
своїх я-позицій, але також зіштовхують самість з невизначеністю. Саме  
«невизначеність» виявляється найбільш підходящим концептом для опису сучасного 
стану людини. Не випадково ж толерантність до невизначеності постає як обов’язкова 
адаптивна навичка в переліку трансверсальних компетенцій ЮНЕСКО як ключових для 
ХХІ століття (UNESCO,  2015). 

Таким чином, адаптивна і креативна самість в умовах глобалізації відповідно 
до різноманітних когнітивних практик і дискурсів гетерогенної культури не може бути 
єдиною і гомогенною. Вона можлива як диференційована, заснована на принципі 
відмінності внутрішніх я-позицій, які перебувають в діалогічних відносинах. Сам діалог 
розглядається не як засіб досягнення внутрішнього стійкого балансу, характерний для 
діалогічної самості, а як  засіб збереження і продукування відмінностей я-позицій та 
зв’язків між ними, що характеризує  трансверсальну самість. Їх множинність 
виступає як креативний потенціал особистості у просторі лімінальності на мікро- і 
макро- рівні. Якщо це і єдність, то складна «єдність-у-відмінностях». В концепті 
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трансверсальної самості на перший план виходить не її здатність до компромісу чи 
балансу як певного стану (це завдання для діалогічної самості), а перманентний  
креативний процес «поєднання непоєднаного» (В.Вельш), вільний номадичний рух і 
трансгресія. Ці процеси супроводжуються переживанням невизначеності, яка стає 
характерною рисою глобальних і індивідуальних трансформацій, і, таким чином, 
пов’язана з трансверсальною самістю як з процесом, а не стійкою «єдністю». В той же 
час для трансверсальної самості, що періодично і часто занурюється у лімінальний 
простір трансформації, важливою є здатність до самоорганізації, актуалізованій   у 
мета-я-позиції як точці само-трансценденції і критичної саморефлексії. Саме на 
формування такої об’єднуючої і рефлексивної мета-позиції в першу чергу має бути 
спрямоване трансформативне навчання дорослих. 

Таким чином, особистісний вимір трансформативних когнітивних і 
комунікативних стратегій вищої освіти локалізується у феномені трансверсальної 
самості, який проявляється у просторі лімінальності сучасної культури на різних 
рівнях, постає як продукт самотворення і самоорганізації  індивіда, залученого в 
стрімкі процеси глобальних трансформацій.  Відповідно він постає як предмет 
трансдисциплінарних освітніх досліджень і як можливий проект трансформативної 
освіти для дорослих, що базується на новітніх наукових дослідженнях і передових 
педагогічних технологіях.  Філософія, соціальна теорія, культурна і когнітивна 
антропологія, психологія і теорія складних динамічних систем пропонують ідеї, які 
доповнюють одна одну і, таким чином, можуть бути корисними для прояснення 
природи когнітивної і ціннісно-комунікативної трансформації такої онто-
антропологічної складової освітнього процесу як самість індивіда.  На наше 
переконання, педагогіка, освітня антропологія і когнітивна психологія потребують 
концепту трансверсальної самості, його аналітичної цінності в дослідженні 
множинних ідентифікацій самості в інтер- і транскультурних умовах, в когнітивних 
процесах в трансдисциплінарному просторі, в досягненні трансферабельної єдності 
знань, цінностей і навичок дії в складних контекстах світу, що безперервно змінюється 
(Горбунова, 2017b). 
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Інтернаціоналізація (Internationalisation) у вищій освіті -  це «процес інтеграції 
освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності вищого навчального закладу / 
закладу вищої освіти чи наукової установи з міжнародною складовою: індивідуальна 
мобільність (студентів, науковців, викладачів, адміністративного персоналу); 
створення спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм» [4, c. 25].   

Детальний аналіз національних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти країн 
світу та виявленню особливостей і тенденцій розвитку інтернаціоналізації міститься у 
дослідженні М. Дебич «Інтернаціоналізація вищої освіти: світовий досвід», у якому 
авторка наголошує на тому, що «інтернаціоналізація української вищої освіти ще не 
стала пріоритетним напрямом» [2, c. 248]. Одним із позитивних впливів 
інтернаціоналізації на систему освіти в цілому науковець вважає важливість визнання 
спільних ступенів [2, c. 257]. Національний освітній глосарій визначає поняття 
«Подвійний диплом / ступінь (Double diploma / degree)» та «Спільний ступінь (Joint 
degree)», проте М. Дебич, пираючись на детальний аналіз кваліфікаційних термінів 
наполягає на доцільності вживання терміну «програми спільних / подвійних ступенів» 
[3, с. 36]. Отже, програми спільних/подвійних ступенів є одним із засобів 
інтернаціоналізації вищої освіти.  

В рамках закономірного реформування вищої освіти в законі України «Про 
вищу освіту» визначені ключові засади створення спільних освітніх програм як один з 
основних напрямів міжнародного співробітництва (Ст. 75 Закону України Про вищу 
освіту). На конференції міністрів освіти у Франції (травень, 2018) зазначено, що 
більшість країн за останні три роки внесли зміни у законодавчі документи, що 
сприяють спільним програмам, проте наголошено на певній невизначеності, що 
залишається через недостатньо чітку законодавчу базу [5, с.276].  

В Україні затверджені урядом Національна рамка кваліфікацій та Перелік 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, формують певну законодавчу базу для розроблення спільних освітніх програм 
університетів. З іншого боку, університети в умовах жорсткої конкуренції у відповідь 
на вимоги трансформаційних змін у суспільстві та сучасні потреби студентів 
виробляють власну стратегію розвитку, відображаючи у своїй нормативно-правовій 
базі, зокрема, стратегію реалізації таких спільних програм.  Але наразі не кожний 
український університет пропонує такі програми студентам.  

На основі аналізу наявної інформації на сайтах першої двадцятки рейтингу 
«Top-200 Ukraine 2018» університетів України можна зробити наступні висновки: 1) на 
сайті кожного університету наявна інформація про країни, із закладами яких 
університет має договори співробітництва; 2) наявна інформація про те, які ступені 
надаються в рамках співробітництва – переважно, подвійні дипломи; 3) назви 
структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію таких програм, мають різні 
структурні рівні: переважно - департамент,  рідше – відділ; 4) статистика щодо 
кількості залучених студентів відсутня майже на всіх сайтах.  

Отже, декларуючи наявність програм спільних / подвійних ступенів, 
університети України через певні причини не афішують фактичну реалізацію таких 
програм. Крім того, на інституційному рівні - відсутність поняття «інтернаціоналізація» 
в стратегічних документах університетів свідчить про несистемне бачення створення 
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спільних програм. Вивчення стратегічного підґрунтя для реалізації таких програм 
дозволить виявити прогалини у законодавчо-нормативній площині. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Міжнародна співпраця у галузі вищої 

освіти в умовах сучасного швидкозмінного і виключно складного і комплексного 
світоустрою постійно зростає. Екологічні та інші подібні загрози існуванню людства, 
очевидно, не можуть мати локальний характер, а торкаються населення всієї земної 
кулі. Відтак, у відверненні цих загроз та у скеруванні світу на шлях сталого й 
екобезпечного розвитку вища освіта відіграє важливу роль в соціально-економічному 
і технологічному аспектах. Разом з наукою, система освіти є основою прогресу 
суспільств, розвитку людського потенціалу, перш за все, у підготовці спеціалістів для 
майбутнього і формуванні покоління людей у дусі миру, взаєморозуміння, 
толерантності, демократії й гуманізму. Відтак, сучасні системи освіти за своїм 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka%20/monogr_Internac-iya_VishOsv_Svit-dosvid_2017_Debich-M_291p.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka%20/monogr_Internac-iya_VishOsv_Svit-dosvid_2017_Debich-M_291p.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Liderstvo/Internacionalz_instrum_rozv_%20liders_Univ._Stepanenko-Debych_2017_44c.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Liderstvo/Internacionalz_instrum_rozv_%20liders_Univ._Stepanenko-Debych_2017_44c.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice%20/files/bologna_internet_chapter_7_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice%20/files/bologna_internet_chapter_7_0.pdf


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

40                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

значенням і впливом на інші сфери соціально-економічного і соціокультурного життя 
стали по-справжньому важливими і пріоритетними. Вони, враховуючи потребу у 
безперервній освіті дорослих, виконують все ширший спектр соціально-економічних і 
культурних функцій, в основі яких навчання, соціалізація та виховання. Розвиток та 
існування системи освіти розпочинається з розуміння світу у якому ми живемо: 
цінностей і культур різних народів, способів, якими ми, громадяни світу, можемо 
впливати і створювати умови для змін у глобальній економіці, довкіллі та суспільстві, 
частиною якого ми є. Як наголошується у Британській національній стратегії 
міжнародної освіти, «міжнародні студенти не тільки роблять фінансовий внесок у 
місцеву економіку країни, вони також урізноманітнюють культурне життя та сприяють 
інтеркультурній компетентності британських студентів» [16, с. 3].  

Метою статті є поглиблений критичний аналіз головних сучасних трендів 
розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобалізованого світу задля 
використання його результатів у планах підвищення якості вищої освіти України й 
перетворення її в інтегральну частину наукового й освітнього простору Європейського 
Союзу.  

Виклад основного матеріалу. Зусиллями ЗМІ, політологів і фахівців з соціально-
економічних наук на межі сторіч сформувалося загальне переконання в тому, що у 
даний момент глобалізація стала не просто потужною, а й найпоширенішою 
особливістю перманентно мінливого світового середовища з безліччю якісних та 
кількісних ознак. Їхній більш-менш повний перелік з короткими поясненнями 
заповнив понад тисячу сторінок в енциклопедії «Глобалистика» [1], серед 647 авторів 
якої можна віднайти кілька науковців з України (зокрема, це д.ф.н. В. Лях та 
І. Предборська). Вже вказана вище специфіка контингенту авторів досліджень 
глобалістичних явищ зумовила майже повне ігнорування в цій мега-енциклопедії не 
тільки ролі й перспектив впливу сучасних наук і технологій 5-го і 6-го укладів, а й 
всього науково-освітнього комплексу. Очевидно, що ця риса знизила значення 
«Глобалистики» як джерела прогнозів майбутнього. Ця деформація уваги формує 
хибне уявлення про значення інформаційних засобів – ПК, гаджетів та ін. Ми не 
відшукали прикладів того, що бодай одна велика держава за останні півстоліття 
побудувала всі свої успіхи у глобальному світі на ІКТ і гаджетах. ФРН, Японія, Китай, 
США чи Бразилія зробили це через удосконалення матеріального виробництва 5-го і 
6-го укладів. На Заході саме зараз йде епідемія використання англомовного слова 
«Smart», що невдовзі обов’язково поглине й Україну. Ми шкодуємо, що станеться 
саме так, адже «смарт-суспільство» уявляється таким, де навіть діти мало не половину 
доби не випускатимуть з рук «смарт-гаджети». На жаль, мало пишуть про отримання 
таким способом безлічі розваг, надмірні і неприродні (інколи – відверто небезпечні) 
контакти, а головне – про колосальні утруднення для систем освіти формування в 
учнів критичного мислення й цілковито необхідних для безпечної життєдіяльності, для 
творчості й креативності основ наукових знань. 

Визнаємо – практично всі автори шанують навчання і освіту. Але загалом через 
безприкладно швидкий технічний прогрес роль вищих освітніх рівнів як агента і 
каталізатора глобалізації, є важливою сферою дискусій і досліджень, в якій ще довго 
доведеться чекати хоча б подоби консенсусу. Дехто з глибоких аналітиків вказують, 
що е-інформація і мільярди гаджетів заполонили світ, але щастя це не надало і навіть 
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не підвищило сукупний «інтелект людства». Сучасна популяція «інформатизованих 
Homo Sapiens» лікує в окремих точках 4-5% біосфери, посилюючи деструкцію решти 
95-96% (особливо промовистим ми вважаємо Warning-2 понад 15 000 провідних 
світових фахівців з біології та інших точних  наук [27]). 

Зазвичай дослідники у текстових і е-матеріалах розглядають глобалізацію, 
позиціонуючи її як ключовий чинник середовища, що має різний вплив на освіту, як 
позитивний, так і негативний. 

Особливо яскраво це помітно у творах експертів з порівняльної педагогіки і 
соціології освіти. Наприклад, Ф. Альтбах вважає «глобалізацію ключовою реальністю 
ХХІ ст., яка вже глибоко вплинула на вищу освіту й зумовила її значну 
інтернаціоналізацію. Він вказує: «Ми визначаємо глобалізацію як реальність, утворену 
надзвичайно інтегрованою світовою економікою, новими інформаційно-
комунікаційними технологіями, появою мережі міжнародних знань, зростанням ролі 
англійської мови та іншими впливами і силами, які перебувають поза межею 
контролю з боку академічних інституцій» [5, с. iv]. 

Дж. Найт має ще ширше бачення, визначаючи глобалізацію як «потік 
технологій, економіки, знань, людей, цінностей та ідей, який поширюється через 
кордони. Глобалізація впливає на ту чи іншу країну по-різному, залежно від історії 
кожної окремої нації, традицій, культури, ресурсів і пріоритетів. Інтернаціоналізація 
вищої освіти є одним із способів, яким країна реагує на глобалізацію, і водночас вона 
поважає індивідуальність нації» [13, с. 6]. 

Цілком логічно і виправдано інтернаціоналізацію та глобалізацію розглядають 
як різні, але динамічно взаємопов’язані явища. Дані визначення вважатимемо як 
робочі, нейтральні з міжнародної точки зору і які не включають заходи, обґрунтування 
і результати, нівелюючи їхні недоліки чи односторонність. Цей підхід навіть став 
стимулом до свого роду світоглядного зрушення: під інтернаціоналізацією стали 
розуміти процес на противагу поняттю «міжнародна освіта», орієнтованому на 
кінцевий продукт.  

Однак, як свідчить еволюція знань і технологій, далеко не завжди услід за 
термінологічними змінами наставали зміни на практиці. Інколи таке запізнення йшло 
навіть на користь вищій школі, бо рятувало від упровадження хибних теорій. Ось і в 
цій темі підвищена увага до міжнародного виміру в галузі вищої освіти стає особливо 
помітною не у законодавчих реформах, а у міжнародних, національних дискусіях і 
рефлексіях, які формуються на інституціональному рівні. Зарубіжні джерела 
обдаровують нас даними про все активнішу глобальну конкуренцію за залучення 
талановитих студентів, науковців і викладачів, про появу закордонних філій 
університетських кампусів, ускладнення транскордонної діяльності, суперечки 
навколо винагороди агентам за пошук і залучення іноземних студентів тощо. Раніше 
цього не було, а сьогодні вони у центрі порядку денного не тільки для міжнародного 
співтовариства працівників освіти, але також для президентів і асоціацій університетів, 
політиків і відповідальних державних адміністраторів. 

Особливо характерною ми вважаємо появу допоміжних прикметників 
(«всебічна», «глибока» тощо), початок формування системи міжнародних вимірювань 
в умовах глобальної економіки знань, усе більший вплив ринкових факторів і ми 
вважаємо цей тренд далеким від повної корисності – включення освітніх послуг у 
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список глобально важливих і перспективних. Наголосимо: йдеться про «послуги», а не 
підготовку молоді до рівня компетентного громадянина суспільства майбутнього.  

Дж. Найт визнає необхідність постійного осучаснення (оновлення) визначення 
інтернаціоналізації вищої освіти, адже «важливість, масштабність і складність 
міжнародного аспекту вищої освіти неухильно зростає» [17, с. 3], оскільки 
«інтернаціоналізація змінює вищу освіту, а глобалізація змінює інтернаціоналізацію» 
[17, с. 1]. 

Ми вважаємо корисною певну диференціацію фундаментальних понять. 
Дж. Найт вирізняє два види інтернаціоналізації вищої освіти: інтернаціоналізація 
внутрішня (вдома) – тренд, що допомагає студентам розвивати міжнародне 
взаєморозуміння та міжкультурні навички, навчаючись у своїй країні, та 
інтернаціоналізація за кордоном (часто звужується до поняття транскордонна 
освіта).  

Внутрішня інтернаціоналізація – це включення міжнародної тематики в 
курикулум і програми, процеси викладання і навчання, позааудиторну діяльність, 
взаємодію з місцевими культурними / етнічними групами, а також дослідницьку та 
наукову діяльність. Вона має на меті підготувати студентів, які не мають змоги вчитися 
за кордоном, до життя і роботи в глобалізованому світі.  

Інтернаціоналізація за кордоном, у тому числі всі форми транскордонної освіти 
– це мобільність студентів і викладачів, мобільність проектів, програм і постачальників 
послуг. Ці види не можна розглядати як такі, що взаємно виключаються, вони 
переплітаються у політиках і програмах [17, с. 22–24]. 

У. Тайхлер слушно відзначає тренд зміни значення важливих понять: 
«Глобалізацію на початку визначали як сукупність суттєвих змін у контексті й 
внутрішньому житті вищої освіти, пов’язаних із зростаючим взаємозв’язком між 
різними частинами світу, коли національні межі розмиваються або навіть зникають. 
Але упродовж останніх років термін «глобалізація» замінюють на термін 
«інтернаціоналізація» у суспільній дискусії з питань вищої освіти і водночас змінюють 
значення: термін має тенденцію використовуватися для будь-якого надрегіонального 
явища, пов’язаного з кращою вищою освітою, а також для / або всього, що пов’язане з 
вищою освітою у глобальному масштабі та характеризується ринком і конкуренцією» 
[22, с. 23]. 

Аналіз зарубіжних джерел дає змогу зробити висновок, що глобалізація та 
інтернаціоналізація розглядаються як взаємопов’язані явища: глобалізація активно 
впливає на вищу освіту, а її інтернаціоналізація – це один із проявів реакції вищої 
освіти на можливості й проблеми, що виникають у зв’язку з глобалізацією. Дж. Найт 
визначає «п’ять елементів глобалізації, які впливають на інтернаціоналізацію вищої 
освіти: суспільство знань, інформаційні й комунікаційні технології, ринкова 
економіка, лібералізація торгівлі, зміни управління» [17, с. 5]. З цього випливає, що 
глобалізація спричинює не тільки одну інтернаціоналізацію, насамперед – освіту без 
кордонів. Адже кордони мають велике значення, коли мова йде про відповідальність 
за якість освіти, доступ до неї та фінансування. Найпомітніше це у межах різних 
регіональних об’єднань держав, створених для досягнення економічної інтеграції, 
соціальної єдності та політичної безпеки. Найбільш успішні з них – програми ЄС та 
Ради Європи, утворення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) у межах 
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Болонського процесу та Європейського дослідницького простору (ЄДП) у межах 
Лісабонської стратегії» [2, с. 127–128]. 

Болонський процес і Лісабонська стратегія є прикладом регіоналізації 
міжнародної взаємодії в Європі. Метою Болонського процесу є зробити європейську 
вищу освіту привабливішою і більш конкурентоспроможною з позиції її міжнародного 
виміру. 

Це стало взірцем для створення різних об’єднань в інших частинах світу, які 
підтримують міжнародне співробітництво у галузі вищої освіти. 

Простір вищої освіти Латинської Америки і Карибських островів (ісп. Espacio de 
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, ENLACES) – це ініціатива, 
спрямована на зміцнення співробітництва в регіоні з метою досягнення таких цілей, 
як «гармонізація курикулуму та інституційних реформ, міждисциплінарність, 
мобільність та академічний обмін (міжрегіональна мобільність студентів, дослідників 
та викладачів), реалізація спільних програм для поєднання досліджень з соціальною 
актуальністю та пріоритетом в рамках розвитку людських ресурсів на найвищому рівні 
науково-технічних інновацій, поширення знань та культури, пропонуючи широкий 
спектр послуг уряду і продуктивним секторам наших країн» [5, с. 28–29]. 

Африканська мережа інтернаціоналізації освіти (англ. the African Network for 
Internationalization of Education, ANIE) спрямована на підтримку високоякісних 
досліджень, розбудову спроможностей та пропаганду інтернаціоналізації вищої освіти 
Африки. Мережа має наступні основні завдання: 1) сприяти розвитку та розумінню 
інтернаціоналізації вищої освіти в Африці за допомогою високоякісних дослідницьких 
проектів та публікацій; 2) інформувати про політичні рішення, пов’язані з 
міжнародним виміром вищої освіти в Африці з високоякісними дослідницькими 
досьє; 3) побудувати / зміцнювати та підтримувати дослідницький потенціал Африки 
щодо інтернаціоналізації вищої освіти. 

Азійсько-Тихоокеанське Брісбенське комюніке (англ. the Asian-Pacific Brisbane 
Communiqué) підписали міністри освіти Азійсько-Тихоокеанського регіону в 2006 р. з 
метою сприяння академічній та студентській мобільності. Міністри визнали, що 
«інтернаціоналізація є необхідним і критичним елементом для систем освіти регіону». 
У комюніке йдеться про необхідність гарантувати якість та визнання ступенів у регіоні. 
Крім того, мобільність є запорукою зміцнення дружби, взаємоповаги та 
взаєморозуміння у регіоні та світі. Мобільність та обміни забезпечують 
трансферабельність навичок та полегшують працевлаштування на світовому ринку 
праці [23]. 

У галузі освіти міністри на щорічній нараді міністрів освіти країн Асоціації 
держав Південно-Східної Азії (англ. Association of South East Asian Nations, ASEAN) 
обговорюють питання освіти: «Зміцнення ідентичності ASEAN за допомогою освіти; 
створення людських ресурсів у сфері освіти і зміцнення університетських мереж 
країн» є головними цілями цієї організації [6]. 

Міністри освіти країн-учасниць Азійсько-Тихоокеанського економічного 
співробітництва (англ. the Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) проводять 
конференції з питань співпраці у галузі вищої освіти. У 2016 р. відбулася 6-та 
конференція у Лімі (Перу). «Ми стверджуємо, що для глобалізованого світу потрібні  
передові та потужні системи вищої освіти для підготовки фахівців з глобальними 
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компетентностями. Посилення міжнародного співробітництва необхідне в умовах 
глобалізації, яка справді відповідає вимогам та викликам сучасної економіки. Тому 
потрібно розробити програми міжнародного співробітництва та стратегічні 
партнерства, які забезпечують залучення та передачу знань через освіту та навчання. 
Це забезпечить економіку можливостями для підвищення її конкурентоспроможності 
та поліпшить можливості для працевлаштування молоді» [24]. 

Згідно з Північноамериканською угодою про вільну торгівлю (англ. the North 
American Free Trade Association, NAFTA) з січня 1994 року розпочато формування 
найбільшого у світі ринку та діють спеціальні програми фінансування, орієнтовані на 
заохочення мобільності серед студентів, створення університетських об’єднань та 
фінансування навчання за кордоном [21]. 

Консорціум для Північноамериканської співпраці у сфері вищої освіти (англ. the 
Consortium for North American Higher Education Collaboration, CONAHEC) об’єднує 
заклади вищої освіти, зацікавлені у створенні або зміцненні академічних спільних 
програм у північноамериканському регіоні, сприяє академічній співпраці між 
закладами вищої освіти та успішному партнерству з ключовими національними 
організаціями вищої освіти в регіоні [8]. 

Університетська мобільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (англ. the 
University Mobility Program of Asia Pacific, UMAP) створена для посилення співпраці, 
обміну людьми та досвідом шляхом збільшення кількості мобільних студентів і 
персоналу. Асоціація прагне досягти поглибленого міжнародного взаєморозуміння за 
рахунок збільшення мобільності студентів і співробітників університетів [26]. 

До складу Північної Ради ( англ. the Nordic Council) входять представники Данії, 
Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Фарерських островів, Гренландії і Аландських 
островів (автономна провінція Фінляндії). Освітня діяльність здійснюється під 
керівництвом Ради міністрів північних країн з питань освіти та досліджень і включає в 
себе низку угод між країнами-членами, щоб сприяти мобільності, співробітництву з 
іншими організаціями. Північна Рада також надає стипендії та гранти, що 
фінансуються урядами країн-учасниць [20]. 

Таким чином, процес інтернаціоналізації підкреслює концепцію успіхів 
національних держав, заохочує відносини й обміни між країнами і не ставить під 
загрозу місцеві, національні або регіональні потреби і пріоритети. Ці організації 
надають фінансову підтримку для інтернаціоналізації вищої освіти. Активно 
розвивається тренд появи нових типів інституцій некласичного типу як навчальної 
частини транснаціональних компаній чи корпоративних університетів. Практично 
завжди вони не концентруються на науково-технологічних дослідженнях, а у разі 
потреби в них просто кооперуються з державними чи приватними класичними 
університетами. 

Вже згаданий нами Ф. Альтбах зауважив, що «упродовж останнього десятиліття 
з’явилася велика кількість програм і інституцій, які діють у міжнародних масштабах. 
Катар, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати є прикладами країн, які сміливо сприяють 
інтернаціоналізації як напряму національної політики: вони розширили створення 
локальних кампусів престижних зарубіжних університетів з метою розширення 
доступу місцевого населення до навчання і слугують як центри вищої освіти для своїх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
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регіонів» [5, с. v]. Цей тренд потрапив у поле зору ЮНЕСКО якраз на зламі сторіч і 
отримав вагому підтримку в її документах ([13] та ін.).  

Колись ЮНЕСКО концентрувалося на програмах «освіти для всіх» – ліквідації 
неписьменності, допомозі в підготовці національних кадрів на рівні профтехосвіти. На 
зламі сторіч центром уваги стала вища школа і розвиток наук, але загалом ЮНЕСКО 
концентрує свою роботу на нормотворчій діяльності, створенні національного 
навчального потенціалу, виступає в якості центру обміну інформацією, надає 
допомогу державам-членам у розробленні політики та стратегії, спрямованих на 
вирішення питань, які виникають під впливом глобалізації в галузі вищої освіти. 

Очевидно, що, з одного боку, глобалізація, сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології, рух людей, культур, програм, дослідницьких проектів через 
національні кордони відкривають нові можливості для просування своєї культури в 
інші країни і дій на ринку міжнародних освітніх послуг. З іншого боку, ці ж явища і 
тренди руйнують національну культурну ідентичність. У цій ситуації не завадить певна 
обережність при використанні англійської мови для комунікаційних цілей і як мови 
навчання у закладах вищої освіти. Слід пам’ятати, що вивчення мови – це долучення 
до багатства іншої культури, іншого способу мислення, іншого погляду на світ, глибше 
розуміння того, як інші культури сприймають світ. 

Міжнародні та міжкультурні аспекти освітніх програм і процесів викладання, 
навчання, досліджень у разі їх правильного використання є важливими для 
підвищення якості національної вищої освіти. Слід зазначити, що цілі 
інтернаціоналізації й очікувані вигоди відрізняються як у країнах, так і в ЗВО, але в 
цілому, всі сподіваються на те, що інтернаціоналізація сприятиме підвищенню якості й 
значущості вищої освіти у взаємопов’язаному і взаємозалежному світі, розвитку 
інтеркультурних та транскультурних компетентностей випускників, сприятиме 
працевлаштуванню на міжнародному ринку праці та взаєморозумінню між народами. 
Забезпечення якості освіти, сприяння рівному доступу до неї, розширення прав і 
можливостей студентів у момент прийняття ними рішень щодо свого індивідуального 
життєвого шляху відносяться до найважливіших завдань, які стоять перед вищою 
освітою в умовах зростаючої глобалізації. З метою вирішення цієї проблеми ЮНЕСКО в 
момент повороту до вивчення і вирішення проблем вищої школи, в жовтні 2002 р. 
організувала перший Глобальний форум щодо забезпечення на міжнародному рівні 
якості, акредитації і визнання кваліфікацій у галузі вищої освіти [11]. Відверто кажучи, 
тут ЮНЕСКО підхопило ініціативи Європейського Союзу, зокрема, розвинуло 
положення Лісабонської Конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти у 
Європейському регіоні (англ. Convention on the Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education in the European Region), яку серед перших ратифікувала Україна [9].  

У статті ІІІ.1 цієї Конвенції підкреслено, що «жодна дискримінація не повинна 
виходити з будь-яких підстав, таких як стать кандидата, раса, колір шкіри, інвалідність, 
мова, релігія, політичні чи інші погляди, національне, етнічне або соціальне 
походження, асоціація з національною меншиною, майном, народженням чи іншим 
статусом, або на підставі будь-якої іншої обставини, не пов’язаної із суттю 
кваліфікації» [9, с. 5]. Співпраця на рівні ЄС полегшила визнання ступенів, академічну 
мобільність серед закладів вищої освіти і систем ЄПВО. Тим не менш, 
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інтернаціоналізація – явище глобального масштабу, яке розвивається: європейський 
досвід необхідно використовувати у світовому масштабі. 

Одним з новітніх світових освітніх трендів стало перетворення класичних 
заочних закладів, які використовували розвинену поштову службу для розсилання 
методичних матеріалів, завдань і отримання результатів самостійної роботи 
«заочників». Практика засвідчила необхідність сесій у ЗВО з насиченою програмою 
занять та іспитів. У другій половині ХХ ст. нове життя дистанційній освіті надало 
поєднання телебачення і пошти. Цей симбіоз отримав назву «відкритий університет 
(Open University)». Найбільший успіх мав англомовний британський університет з 
цілком вільним доступом, створений з освітніх, культурних і політичних міркувань для 
збереження єдності населення тих держав, що входили у відповідну колоніальну 
імперію [12]. Успіх став очевидним одразу ж, але аж ніяк не випадково. Виявляється, 
що увесь комплекс всього необхідного тисячі фахівців старанно готували кілька років. 
Подібного рівня якості «відкритої освіти» інші заклади так і не досягли з багатьох 
причин, хоч кількість студентів не раз тимчасово становила кілька мільйонів. 

Існував навіть період короткочасного занепаду «відкритих ЗВО». Тільки після 
появи Інтернету і якісної е-апаратури настав час віртуальних онлайн курсів (МООС-
курси) та відкритих закладів, що конкурують з традиційними ЗВО. 

Їх зараз багато і вони вельми різні. Різноманітність постачальників 
(провайдерів) і зацікавлених осіб приносять нові хвилі інновацій, впливу конкуренції 
на міжнародну вищу освіту і політику, що регулює її. Вища освіта переживає часи змін, 
а світ, у якому вища освіта грає істотну роль, досяг «точки біфуркації» – моменту 
великого галуження шляхів подальших змін. Ще у 2009 році Альтбах вказав, що 
«упродовж кількох десятиріч у секторі домінували широкомасштабні відкриті 
університети (Національний відкритий університет імені Індіри Ганді в Індії налічує 1,8 
млн. студентів). Університет Південної Африки є першим на континенті закладом 
дистанційної освіти з 250 000 студентів. Африканський віртуальний університет 
працює за кордоном з різними мовами навчання у 27 країнах світу» [5, с. xviii]. 

У даний момент зручніші й дешевші віртуальні заклади і система МООС на 
основі Інтернету та інших мереж. Така освіта найдешевша, але спроможна 
задовольняти потреби широкого кола студентів. Однією з переваг є можливість 
здобувати міжнародну освіту за доступною ціною, без географічних обмежень та за 
власним графіком занять. З іншого боку, існують ризики і проблеми, пов’язані з 
дистанційною освітою. Найбільші проблеми пов’язані із забезпеченням якості та 
визнанням дипломів та кваліфікацій. Іншою обставиною, яка викликає занепокоєння, 
є поява недоброчесних провайдерів вищої освіти. Тому, інтернаціоналізація може 
розглядатися як інструмент підвищення якості, але вона може розглядатися і як 
інструмент для отримання доходу та економічної вигоди. 

Світова вища освіта входить у новий стан, коли вона поступово стає масовою і 
повинна працювати на постіндустріальну економіку і суспільство знань. Уже зараз 
ОЕСР надає дані про те, що попит на вищу освіту університетського зростає в 
геометричній прогресії і замість нинішніх 99 млн студентів забезпечить приблизно 414 
млн у 2030 р. [10]. Крім того, у секторі вищої освіти зростає чисельність міжнародних 
студентів в абсолютній більшості держав світу. Станом на 2017 р. у світі 
нараховувалося 4,6 млн міжнародних студентів [15], а років через 15 їх може стати 
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удесятеро більше (але тільки у разі ліквідації негативних наслідків глобальної 
імміграції з бідних держав у багаті). 

Всі ці процеси дуже зацікавили Світову організацію з торгівлі. У результаті 
з’явилася Генеральна угода про торгівлю послугами (англ. General Agreement on Trade 
in Services, GATS). У зазначеній угоді освіта розглядається як послуга і встановлюються 
конкретні правила і умови лібералізації та регулювання торгівлі подібними послугами. 
«Включення торгівлі послугами в галузі вищої освіти в рамки ГАТС стало реальністю і 
цього змінити вже не можна. Кожна країна може встановлювати ті межі, у яких вона 
буде дозволяти іноземним провайдерам послуг мати доступ до свого внутрішнього 
ринку в галузі освіти» [13, с. 9]. 

С. Марґінсон та М. ван дер Венде зазначають, що «деякі країни сприймають 
визнання освіти послугою рушійною силою змін та національної користі, уряди 
зацікавлені в торгівлі освітніми послугами, вважають програму ГАТС потенційно 
корисною для здійснення реформ у нових напрямках державного управління. 
Критичні зауваження включають занепокоєння щодо систем у країнах, що 
розвиваються та вплив зовнішньої конкуренції на системи освіти [19, с. 8]. 

Отже, деякі країни виступають проти того, щоб вища освіта розглядалася як 
товар. Інші вважають комерціалізацію і торгівлю послугами в галузі вищої освіти 
рушійною силою, корисною для здійснення реформ вищої освіти. Слід зазначити, що 
ринковий підхід до вищої освіти підтримують країни, що розвиваються, а також країни 
з перехідною економікою. Ці країни є не тільки ринками збуту послуг у галузі вищої 
освіти, але й активними учасницями міжнародного ринку освітніх послуг. Зокрема, 
зросла кількість іноземних студентів у Китаї і вже складає 10% від кількості 
міжнародних студентів у світі [15]. Нещодавно Японія, де демографічні проблеми 
мають знак «мінус», уперше законодавчо запрошує до себе гастарбайтерів і майбутніх 
студентів.  

Торгівля освітніми послугами існує, а завдяки їй відкриваються нові можливості 
для ЗВО та виникають виклики. Зокрема, «зростає спектр освітніх послуг, 
розширюється доступ до вищої освіти у зв’язку з появою нових провайдерів вищої 
освіти, збільшується кількість програм спільних / подвійних ступенів, удосконалюється 
нормативно-правова база щодо порівнянності кваліфікацій та визнання ступенів і 
дипломів, зростають економічні вигоди для провайдерів освітніх послуг. У зв’язку з 
комодифікацією вищої освіти існують такі виклики: якість освітніх послуг, нерівність у 
плані доступу, виїзд кваліфікованих кадрів з країн, що розвиваються, гомогенізація 
культури, послаблення ролі держави щодо національної політики, збільшення 
орієнтованих на ринкові умови програм, а також занепад деяких наукових дисциплін» 
[13, с. 14]. 

Друга половина ХХ ст. у державах Заходу відзначилася швидким зростанням 
кількості студентів і появою сотень «нових університетів». У роки  «дешевої нафти» 
уряди доволі успішно фінансували всі заклади, але невдовзі все змінилося. Дж. Найт 
вказує: «На глобальному рівні обсяг фінансування від приватних інвестицій зростає 
швидшими темпами, ніж від державного фінансування. Результатами цієї тенденції є 
диверсифікація, приватизація, комерціалізація вищої освіти і наукових досліджень, а 
також джерел фінансування. ЗВО та наукові установи – як державні, так і приватні, – 
змушені шукати альтернативні джерела доходу. Серед найбільш поширених 
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альтернативних джерел фінансування – фінансування від соціальних фондів, 
спонсорство з боку приватного сектору, доходи від комерціалізації результатів 
наукових досліджень, а також доходи від платної освіти у закладах вищої освіти» [17, 
с. 8–9]. 

У результаті виникла виразна амбівалентність: для однієї країни 
інтернаціоналізація означає нові можливості для розвитку вищої освіти і людського 
капіталу, для іншої – виклик або загрозу. Однак, всі країни прагнуть отримати вигоди 
від інтернаціоналізації шляхом формування такої політики на національному рівні, за 
допомогою якої можна регулювати і здійснювати моніторинг процесів, пов’язаних з 
наданням транскордонних освітніх послуг. Особлива увага приділяється реєстрації та 
ліцензуванню іноземних провайдерів, а також створенню агенцій забезпечення якості 
та акредитації нових програм і провайдерів. 

Слід зазначити, що існує розрив не тільки між країнами. 
«Конкурентоспроможність та динамічність є двома аспектами, де зараз ЄС відстає від 
США. Освіта та підготовка повинні відігравати вирішальну роль у залученні та 
збереженні талантів у Європі. Розрив продуктивності між ЄС та США продовжує 
розширюватися. Сучасна тенденція вимагає інвестицій не тільки в дослідження, 
розробки та ІКТ, а також у розвиток людського капіталу» [7, с. 7]. 

Узагальнимо наше дослідження. Глобалізація є комплексним явищем і 
специфічним та прискореним історичним процесом. Вона приводить до 
універсалізації і гомогенізації світу; відкритості національних кордонів і створення 
спільного ринку праці. Глобалізація є однією з головних сил, які впливають на 
формування політик конкретних держав у різних сферах. Вища освіта зазнає впливу 
від глобалізації. У той же час, глобалізація впливає на системи освіти, збільшується 
фінансування на потреби освіти, досліджень і науки, створюються міжнародні мережі 
університетів, науковців та дослідників. Знання і навички, отримані студентами, 
повинні відповідати потребам мінливого ринку праці. 

Міжнародний вимір вищої освіти набув більшого значення, і водночас цей 
вимір став складнішим. На розвиток вищої освіти впливають нові інформаційні та 
комунікаційні технології; суспільство, засноване на знаннях; міжнародна мобільність 
людей, програм, інституцій, дослідницьких проектів; ринкова економіка і 
лібералізація торгівлі; комодифікація освітніх послуг; збільшення рівня приватних 
інвестицій; зниження державної фінансової підтримки освіти; а також освіта впродовж 
життя. Як зазначено у комюніке конференції з вищої освіти (2009) «заклади вищої 
освіти у всьому світі мають соціальний обов’язок допомогти покласти край прірві в 
розвитку, збільшуючи передачу знань через кордони, особливо до країн, що 
розвиваються, і знаходжуючи спільні рішення. Вища школа має заохочувати кругообіг 
«мізків» та полегшувати негативний вплив відпливу «мізків» [25, с. 51]. 

Збільшення чисельності мобільних студентів – ще одна глобальна тенденція. 
У 2012 р. 4,5 млн. студентів навчалось за кордоном – це майже у 2 рази більше, ніж у 
2000 р. (2,1 млн.). Експоненціальне зростання знань і швидкість їхнього поширення 
сьогодні вже практично нікого не дивують. Вплив знань на хід історичного розвитку 
людства був і залишається настільки глибоким, що будь-який їх аспект заслуговує 
найпильнішої уваги. Знання стало головним джерелом інновацій у суспільстві, а 
університети як центри інновацій, відіграють ключову роль у суспільному розвитку.  
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Одним з вирішальних поворотних моментів у русі людства до майбутнього, яке 
радикально відрізняється від минулого, є сучасний розвиток людських відносин, які 
необоротно перетворюють світ у взаємопов’язану і взаємозалежну цілісність. Багато 
країн визнали важливість вищої освіти і розпочали велику гонку «мізків» (great brain 
race), у першу чергу – боротьбу між собою за залучення найрозумніших голів у світі. 
Тут усе цілком логічно й зрозуміло: усім необхідні нові знання, щоб прискорити 
інновації, які сприятимуть зростанню національних економік, а заклади вищої освіти 
ще й відіграватимуть роль важливих інструментів розширення національного 
культурного і навіть політичного впливу. Слід зазначити, що кількість міжнародних 
студентів у світі замість невпинного зростання несподівано зменшилась у 2016 р. і 
склала 4,1 млн. чол. А от п’ятірка країн-лідерів, які приймають найбільшу кількість 
студентів, залишається незмінною впродовж кількох років: США – 25%, Велика 
Британія – 12%, Німеччина – 6%, Франція – 8%, Австралія – 7%, Канада – 6% [14].  

Особливо важливими ми вважаємо опис перспектив розвитку 
інтернаціоналізації у дослідженні «Якою буде вища освіта в 2020 році?». Його  творці 
вказують, що міжнародна мобільність студентів зменшиться у зв’язку зі збільшенням 
можливостей вищої освіти у деяких країнах (наприклад, у Китаї) та зростанням 
транснаціональної освіти у багатьох країнах. Кількість міжнародних мобільних 
студентів буде зростати в Індії і знижуватися в Китаї. Темп зростання 
транснаціональної освіти буде вищим, ніж зростання міжнародної мобільності 
студентів. Нові міжнародні кампуси вже з’явилися в Східній і Південно-Східній Азії. 
Збільшиться інтрарегіональна мобільність у цих регіонах. Підвищення ролі Азії в 
міжнародній вищій освіті також означає виникнення таких нових експортерів як Китай 
та Малайзія. Програми зовнішньої мобільності у Великій Британії та США будуть 
зосереджені на країни Азії. MOOС не матиме негативного впливу на транснаціональну 
чи міжнародну мобільність студентів. Але мобільність студентів може сповільнитися з 
інших причин, зокрема посилення внутрішнього потенціалу та регіональної інтеграції 
[18, с. 7–8]. 

Висновки. Десятиліттями відносини між країнами більшою мірою визначалися 
за допомогою військової могутності та інших видів жорсткої сили. Проте впродовж 
двох останніх десятиліть підвищилася значимість національних економік і культурного 
впливу. Хоча вища освіта не завжди визнається урядами як один з найсильніших 
національних інструментів для створення економічного потенціалу та розширення 
культурного впливу на інші країни, багато держав визнали важливість вищої освіти в 
цих напрямах, спровокувавши велику гонку за талантами. Одні, як Польща, 
вдовольняється учасниками бакалаврських програм, інші – як Велику Британію чи ФРН 
цікавлять майбутні PhD-випускники. Уряди дійшли усвідомлення того, що освіта може 
бути важливим інструментом дипломатії. Інтернаціоналізація вищої освіти створює 
нові можливості і сприяє підвищенню доступності вищої освіти і якості, впровадження 
інноваційних методів роботи в системах вищої освіти, зміцненню міжнародного 
співробітництва. Звичайно, всі країни повинні активно вивчати зарубіжний досвід, 
піклуючись про отримання користі від руху по шляху поглиблення інтернаціоналізації 
своїх вищих шкіл. 
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 Інституту вищої освіти НАПН України 
 
Національна ідентичність та розвиток системи освіти у контексті неоліберальних 

процесів глобалізації 
 
Підйом конкурентоспроможної держав у світлі змін світової економіки у 1970-х 

і початку 1980-х рр., був продовжений і інституційних трансформаціях глобальної 
світової системи 1990-х і початку 2000-х років та відобразився і в сучасних тенденціях 
розвитку вищої освіти та галузі підвищення кваліфікації.  

Одним з аспектів цього є продовження неоліберального проекту 
підпорядкування суспільно-громадських послуг ринковій дисципліні. Поступове 
включення ринкових механізмів і конкуренція в бюджетному фінансуванні, яке 
неухильно скорочується, і, навпаки, зростання приватного фінансування як за рахунок 
іноземних компаній, так і за допомогою розвитку власних комерційних структур – все 
це свідчить про те, що процес комерціалізації світової і національної освіти на 
глобальному рівні йде повним ходом [Див.:1;3]. 

Однак, комерціалізація вищої освіти – це частина процесу інтенсивної, 
«заснованої на знанні» перебудови, покликаної створити конкурентну перевагу в 
умовах, коли у глобальному контексті більш традиційне виробництво зазнає збитків. У 
результаті вища освіта знаходиться на порозі власного промислового перевороту. 
Цьому сприяє і гнучкість ринків праці в розвинених країнах. Втручання держави також 
спрямоване на те, щоб впоратися зі зростаючим у результаті безробіттям та 
розробити механізм, чутливий до коливань ринку, для забезпечення швидкої 
перекваліфікації, в першу чергу, з метою зменшення або пом'якшення соціальної 
напруженості, викликаної гнучкістю ринку праці, та успішної боротьби за можливе в 
майбутньому фінансування нових секторів економіки. 

І тоді ми знову зможемо спостерігати конкурентоспроможну державу в дії, з 
втручанням в ринкову економіку, спрямованим на те, щоб залучати все більше 
інвестицій, а не на те, щоб забезпечувати неприбуткові послуги і розвиток 
академічного, фундаментального наукового знання поза ринком. У результаті – 
поширення завдань накопичення капіталу на науково-дослідний, освітній суспільний 
сектор, а також на індивідів і соціальні класи. 

Безсторонні результати цієї перебудови виправдовуються комплексом 
політичних та ідеологічних догматів. Модернізація за неоліберальною моделлю 
презентує розширення ринку як міру в умовах сучасної світової економіки вимушену і 
неминучу. Всередині цих «меж можливого» уряди намагаються домогтися 
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конкурентної переваги виключно шляхом швидкого реструктурування існуючих і 
нових секторів економіки. У центрі цих перетворень – дослідження і проекти, 
спрямовані на те, щоб зберегти аспекти виробництва, які надають високу додану 
вартість і одним з них є продаж продукції вищої освіти, щоб отримати комерційну 
вигоду в міжнародних промислових змінах. Неоліберальні уряди також прагнуть 
використовувати «конкурентну перевагу» для виправдання цього реструктурування, 
називаючи його модернізуючою силою, яка створює вигоди для працівників, оскільки 
дозволяє робочій силі оперативно реагувати на коливання ринку. 

Роль держави при цьому виявляється в декількох аспектах. По-перше, уряди 
почали комерціалізацію вищої незалежно, не чекаючи міжнародних юридичних угод. 
Роль міжнародних угод, таких як Генеральна угода з торгівлі послугами, для держав, 
які знаходяться в авангарді процесів лібералізації і комерціалізації освітніх, суспільних 
послуг, зводиться до того, щоб «закріпити» комерціалізацію в тих сферах, де вона вже 
почалася. 

Примус, таким чином, спрямований на ті держави, які намагаються чинити опір 
диктатові глобального ринкового капіталізму. І навіть тоді часто саме ті держави, які 
мають намір розробити і застосувати радикальні реформи, що потребують 
розширення капіталістичної дисципліни. Це призводить до того, що протестуючі проти 
неоліберальної моделі освіти в основному зосереджуються на обговоренні 
міжнародних угод, на зразок Генеральної угоди про торгівлю послугами, а це 
приносить лише часткові результати, якщо мова йде про ефективний опір. Як показує 
існуючий досвід сучасного розвитку системи вищої освіти в ЄС, опір освітньому 
неолібералізму повинен виробити більш чіткий теоретико-практичний підхід до 
такого різновиду угод, щоб зрозуміти взаємозв'язок між політичними структурами та 
історичним шляхом розвитку глобального капіталізму [1]. Якщо цього не зробити, 
може статися так, що чинити опір поширенню тотальної комерціалізації освіти і 
наукового знання, системі Генеральної угоди з торгівлі послугами на інші суспільні 
послуги буде вже занадто пізно і врятувати вищу освіту від комерціалізації і всіх її 
наслідків вже не вдасться. 

Комплексні суперечки, полеміки, дискусії, які розгорілися в останніми роками 
навколо можливих глобальних наслідків лібералізації економіки і торгівлі (зокрема і у 
контексті інститутів і систем освіти), що проходить під егідою Світової організації 
торгівлі (СОТ), не вщухають. Політики і чиновники усього світу були вражені розмахом 
акцій протесту. І все-таки більша частина громадськості і працівників ключових 
галузей залишається у невіданні щодо сутності змін, що відбуваються у світовій 
економіці і керуючих нею глобальних інститутах. Якщо щось і висвітлюється, то акцент 
робиться в основному на окремих пунктах юридичної документації, яка розробляється 
у СОТ, ніби більше в загальній комерціалізації звинувачувати нікого. Складається таке 
враження, що такі угоди СОТ, як Генеральна угода про торгівлю послугами (General 
Agreements on Trade in Services (GATS), державам нав'язуються зверху, а вони чинять 
опір, але безсилі що-небудь зробити. Іноді так воно і є.  

Останнім тридцятиріччям ми стали свідками капітальної реорганізації 
економіко-політичних систем по всьому світу. Прибутки неухильно знижувалися, а 
зарплати росли, і в умовах жорсткої міжнародної конкуренції це спонукало розвинені 
країни до того, щоб переорієнтуватися з виробництва масової продукції важкої 
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промисловості і торгівлі нею на більш гнучку, динамічну і технологічну легку 
промисловість і сферу послуг. Для цього було вироблено два стратегічні напрямки. 
По-перше, почалося скорочення системи соціального забезпечення і профспілок. По-
друге, паралельно з цим відбувалося впровадження технологій у виробництво і 
фінансування, застосування інформаційних і комунікаційних технологій (ІТ), з тим щоб 
скоротити витрати на виробництво шляхом автоматизації і шляхом подальшого 
глобального поділу праці з метою знизити зарплати та інші виробничі витрати. 
Головним у цій стратегії було зберегти «наукомісткі» статті підвищення вартості, такі 
як фінансування, дослідження та дизайн, остаточне складання виробів, маркетинг і 
роздрібний продаж. Для цього застосовувалися субконтракти, патенти і ліцензії все 
більш розпливчастих речей, що стосуються дизайну, ідей і навіть іноді якихось 
параметрів життя людини, наприклад генетичних кодів. 

Ці зміни у світовій економіці відбуваються на тлі жорсткої конкуренції між 
розвиненими країнами і проявляються у боротьбі за мобільний міжнародний 
фінансовий капітал для інвестицій в нові і вже існуючі галузі економіки, такі як сфера 
послуг. Це типовий образ «держави-конкурента», для якого raison d'être (сенс 
існування – фр.) полягає в економічному зростанні, вираженому у ВНП, а не в рівні 
заробітної плати або громадських послуги. Справді, одна з основних характеристик 
держави-конкурента – відмова від системи соціального забезпечення, зниження 
зарплати і погіршення умов найму з метою більш успішного накопичення капіталу. Ще 
одна характерна для держави-конкурента риса – помітний відхід від неоліберальної 
ідеологічної доктрини, якою вона керується. На противагу класичній неоліберальній 
доктрині, втручання держави в економіку присутнє. Однак акцент цього втручання 
тепер зміщений з традиційного кейнсіанського на необхідність зробити капітал як 
можна більш мобільним. 

Логіка стратегії держави-конкурента підкреслюється розвитком новітнього 
«глобального конституціоналізму», який фіксує ці мотиви в цілому ряді 
багатосторонніх угод і правових інститутів. Найбільш відома з подібних угод – СОТ, 
але є й інші, розроблені в регіональних організаціях, таких як Євросоюз, НАФТА та 
АСЕАН, і особливо умови, передбачені в новій Програмі по боротьбі з бідністю, яка 
здійснюється в рамках «Ініціативи МВФ і Світового Банку для нужденних країн з 
великими боргами» (Heavily Indebted Poor Countries initiatives). «Глобальний 
конституціоналізм» покликаний (у довгостроковій перспективі) закріпити 
завоювання капіталу і перешкодити протесту – в сьогоденні і майбутньому – держав і 
підлеглих соціальних класів. Однак така ситуація загрожує політичними проблемами. 
Вони виникають через соціальне розшарування, коли руйнуються сформовані 
соціальні структури. Тоді провідні політики та їхні прихильники розробляють 
витончену політичну ідеологію, щоб виправдати і замаскувати наслідки соціальних 
змін.  

У сфері вищої освіти на глобальному рівні комерціалізація включає 4 аспекти: 
підкорити суспільні служби механізмам ринку, змусити ринок праці більш чітко 
реагувати на зміни в економіці, провести радикальну, «засновану на знанні» реформу 
і продавати продукт вищої освіти на світовому ринку. Для пояснення підгрунтя 
суперечок навколо СОТ і аналізу ймовірних наслідків комерціалізації вищої освіти 
необхідно розглянути напрями розвитку світової економіки в короткостроковій і 



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

55                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

середньостроковій перспективі. Просте визначення СОТ як «диктатора, який нав'язує 
свої умови», небезпечне в принципі, так як веде дискусію від процесу вже проведених 
реформ, і тому можливі кроки протесту відкладаються на невизначений час. А тоді 
може виявитися вже пізно щось робити. 

Попередні періоди радикальних перетворень (так само як і їх відгомін в 
ідеології «третього шляху», закликає до неоліберальної «модернізації») все 
сильніше дають про себе знати в сфері  освіти та підготовки фахівців. Основний ринок 
праці гнучкий і нестійкий, що призводить до більшого попиту на по 
життєвий/неперервний доступ до освіти, так як люди змушені переучуватися і 
перекваліфіковуватися, щоб знайти роботу або просуватися по кар'єрних щаблях. Тут 
не тільки бажання людей підвищити свої шанси в конкурентному середовищі, а й 
«рука» урядів, які прагнуть згладити несприятливі наслідки створення системи 
«гнучкої робочої сили», щоб забезпечити політичну стабільність і залучити внутрішні 
інвестиції, компенсуючи витрати приватного сектору на освіту. Попит посилюється з 
огляду на недовговічність навичок, що видно по всі прискореним темпам розвитку 
технологій. Нові уміння безсумнівно є дуже цінними і важливими, якщо оцінювати їх в 
термінах витрат і прибутків для окремого індивіда, враховуючи жорстку конкуренцію 
на ринку праці. Фірми та суспільство також вважають роль освіти і підготовки фахівців 
ключовою на тлі швидкого індустріального розвитку, коли потрібно завоювати і 
утримати перевагу в конкурентній боротьбі. 

Зміни в попиті на послуги освіти не тільки стосуються окремих моментів 
доступу до освіти протягом життя людини (споживача), але і покликані зробити більш 
гнучкою пропозицію в сфері освіти в кожен з цих моментів. Отже, більш популярною 
стає модель «оперативної поставки», яка вперше була випробувана в японській 
автомобільній промисловості. Це означає, що споживач може отримувати освітні 
програми (часто короткострокові) в тому вигляді і в той час, коли в цьому виникне 
необхідність. Те, що пропозиція на ринку освіти має відповідати моделі «оперативної 
поставки», має цілий ряд наслідків. По-перше, освіта скоріше «тягнеться» за ринковим 
попитом, ніж «проштовхується» самостійно. Це означає, що зміст освіти неухильно 
підганяють під комерційні потреби. Напряму це здійснюється через гранти від 
компаній і підтримку, що надається окремим курсам, відділам та дослідницьким 
проектам, через купівлю освітнього продукту для працівників. Побічно система 
впливає і на індивідуальний попит, «смикаючи за ниточки» на ринку праці. Таким 
чином, попит на прикладні спеціальності витісняє попит на більш традиційну 
академічну освіту – звідси зростання популярності курсів менеджменту, медіа, 
маркетингу та інформаційно-комп'ютерних технологій і, навпаки, падіння 
популярності і затребуваності гуманітарних предметів.  

У глобальному світовому масштабі – це тенденція до вивчення англійської 
мови як іноземної та викладання інших прикладних предметів саме на ній, так як 
англійська є мовою спілкування для міжнародного бізнесу. 

По-друге, збільшення гнучкості пропозиції на ринку освітніх послуг вимагає 
шукати нові засоби для постачання цих послуг. Це призводить до більш частого 
використання і застосування високотехнологічних засобів, таких як інтернет та 
супутникове телебачення, тому що користувачі сподіваються, що з їхньою допомогою 
вони зможуть впоратися з гнучкістю пропозиції і попиту, не пускаючись в зайві 
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витрати. Що саме по собі породжує ще більший попит на освіту, яка 
розповсюджується за допомогою високих технологій. 

Уми всіх урядів, регіональних організацій та світових інститутів зараз зайняті 
проблемою «економіки, заснованої на знаннях». Особливо добре це видно з 
«Лісабонської стратегії», мета якої – зробити з Євросоюзу «співтовариство з 
найбільш конкурентоспроможною та найдинамічнішою в світі, заснованою на знаннях 
економікою», у зв'язку з чим було запропоновано понад 40 законопроектів [6].  

Проект з заснованого на знаннях реструктурування можна вважати останньою 
тенденцією в глобальній суспільній та економічній перебудові. Її провокує 
нескінченна боротьба за конкурентоспроможність, засоби якої – експлуатація новітніх 
технологій виробництва, розширення виробництва або спроба зайняти певну нішу на 
ринку.  

У освіти в цьому реструктурування два основних аспекти:  
Перший з них пов'язаний з вирішенням проблем гнучкості ринку праці. В 

основному, освіта повинна підвищити продуктивність праці в конкретній державі 
або регіональному блоці [7]. При гнучкій та динамічній економіці це завдання 
ускладнюється подвійно, тому що механізми, покликані підвищити продуктивність, 
можуть постійно переміщуватися і змінюватися. 

По-друге, освіта при такому реструктурування є, в принципі, одним із секторів 
промисловості, які підлягають комерціалізації, тобто теж має націлюватися на 
отримання прибутку. Основний засіб зробити роль освіти головною в підвищенні 
продуктивності праці на нинішній стадії заснованого на знаннях  глобального 
реструктурування  світової системи – це партнерство з комерційними структурами. 
Необхідність чітко реагувати на вимоги ринку праці і засноване на знаннях 
реструктурування – дві проблеми, актуальні для багатьох країн світу. Більшість 
розвинених країн і навіть деякі з тих, де тільки розвивається ринкова економіка, у 
вирішенні обох завдань бачать можливість досягти максимальної 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку.  

У результаті багато хто сприймає освіту як комерційно вигідний сектор 
економіки, здатний приносити 2 трильйони доларів на рік [45]. Розміри цього ринку 
означають, що приватний сектор кровно зацікавлений в експлуатації освіти 
[Див.напр.:5]. Для цих цілей у Канаді був організований щорічний міжнародний форум 
фірм та інвесторів, які бажають розробляти цей ринок. У центрі уваги світового ринку 
освіти знаходяться «комерційні угоди – купівля і продаж продукції, прав, послуг та 
систем, а також пошук партнерів, інституційних моделей та експертиз, які найкращим 
чином відповідали б конкретним потребам» [12]. 

Таким чином, вкладені в них державою суспільні фінанси, покликані вивести 
освіту з жалюгідного стану, почнуть закладати неоліберальні комерціалізовані 
принципи в суспільну свідомість. Це, звичайно, призведе до посилення 
деінтелектуалізації освіти, зменшення рівня її доступності, до соціальної 
напруженості, до соціальної боротьби. 

На жаль, наслідки не обмежуються тільки пограбуванням суспільних багатств. 
Нам навіть не потрібно гадати, до чого комерціалізація освіти може призвести в 
майбутньому – досить просто подивитися на результати, отримані в освіті досі, у 
результаті розвитку даних тенденцій.  
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Комерційна освіта, її «вища школа», крім назви, не має нічого спільного з 
якісною університетською освітою.  

І вже хоча б тому, що чинить руйнівну дію: комерційні освітні заклади мають 
вузьку спеціалізацію, залежать від інших центрів інтелектуального виробництва, 
передають навички, а не знання, але в той же час – завдяки «невидимій руці» ринку – 
мають можливість робити вигляд, ніби дотримуються критеріїв, необхідних для 
справжніх університетів.  

Незалежний від волі людей ірраціональний економічний процес обумовлює 
ірраціональний стан суспільства. Від такого типу суспільного розвитку необхідно 
звільнитися, щоб суспільство стало розумним і людяним, щоб воно стало продуктом 
вільної суспільної спілки людей і знаходилося під їх свідомим планомірним 
контролем. Розум не в змозі пізнати себе, поки люди діють як члени нерозумного 
суспільства. «Конструкція ходу історії як необхідного продукту економічного 
механізму має в той же час витікаючий навіть із поняття механізму протест проти 
цього порядку та ідею самовизначення людського роду, тобто стану, коли вчинки 
людей вже виникають не з механізму, а з їхніх рішень. Судження про необхідність в 
історії при цьому передбачає боротьбу за її перетворення із сліпої в раціональну 
необхідність»[8,77].  

Зростання політичних, економічних і культурних конфліктів, терору, війн 
вимагає від освіти також дослідження проблем війни і миру, застосування її 
здобутків у врегулювання конфліктів шляхом посередництва, що є важливою 
частиною демократичної програми суспільного розвитку. Зростання культурного 
конфлікту робить все більш важливим розуміння того, яким є важливим у сучасному 
глобалізованому світі формування співчуття і розуміння інших, бачення того, як 
гуманістичні цінності, як терпимість і просвітництво, боротьба за мир і справедливість 
можуть бути зміцненими в сучасній ситуації.  

Поки що сучасне українське суспільство може претендувати на більше – через 
поки що існуючий рівень знань і освіти. Але нинішня система нездатна йому це 
надати. Тому суспільство живе в стані постійної фрустрації. Таким чином, 
неоліберальній владі і мегаолігополістичному капіталу й  треба створити умови, коли 
люди будуть жити в стані повного задоволення. І не потрібно думати, що це якась 
апокаліптична картина, у багатьох залежних країнах люди вже живуть у таких умовах. 
Вони нічого не знають – і, відповідно, ні на що не претендують. До речі, у нацистських 
документах окуповані т.зв. «східні землі» повинні були управлятися саме так. Бажання 
зберегти вітчизняну спадщину нерідко виливається у ворожнечу до всього «чужого».  

Ксенофобія та національне самовозвеличення (національна мегаломанія) 
завжди взаємно підживлюють одне. Одним з найнебезпечнішим для розвитку нації є 
некритичне возвеличення «свого» на противагу всім іншим, що врешті-решт 
призводить до ізоляції. Нація завжди розквітає у симбіотичній взаємодії з культурним 
надбанням інших народів, запозичуючи чужі досягнення та творячи власні оригінальні 
цінності. Українська духовна та політична культура може і повинна стати 
акумулюючим явищем для усього народу України, його національною ідеєю, що 
об'єднала б насправді, а не формально, різні верстви та національні групи суспільства, 
сформувала б істинний патріотизм. Це може бути досягнуто за умови, що в основу 
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суспільного розвитку буде покладена перш за все особистісна, а не етнічна 
ідентифікація людини.  

Обов’язковою умовою існування і розвитку свободи, солідарності та 
справедливості  і у суспільстві, і в освіті, у контексті націотворчості є демократія – 
реальна участь народу в управлінні суспільством і державою. Античні греки, 
засновники демократії, виділяли три базових принципи її існування. Це: «ізономія» 
(рівність усіх перед законом), «ізотимія» (рівність прав для усіх громадян 
виконувати державні функції) та «ізегорія» (свобода слова для усіх громадян). 
Учасник і співтворець демократичного режиму отримав назву «громадянин» 
(політес), – тобто політично активної та суспільно відповідальної особи. Демократія, 
як політичне втілення суспільної волі передбачає суцільне втягнення народу у 
вирішення суспільно-політичних проблем, спільне формування політичних цінностей 
та політичної культури. За своєю суттю вона протистоїть закріпленню сфери 
політичного управління за певною групою, вона є запереченням деполітизації народу. 
«Громадянин» у демократичній традиції визначально мислиться як феномен, 
нерозривно пов’язаний з феноменом нації, вкорінений у її історії, сучасному та 
майбутньому. На відміну від автономного, неполітизованого індивідуума, який в 
грецькій традиції носить назву «ідіотес» (негромадянин), громадянин є частиною 
народного цілого, поєднаним з ним соціальною, політичною та культурно-духовною 
традицією. Таким чином, демократія – це не лише форма державного устрою, а і факт 
співучасті нації у діяльності держави [2,165-166].  

Віднесення до української нації повинне відбуватися не за кровно-етнічною 
ознакою, а за єдністю духовно-моральних цінностей та визнання сформованих 
громадянським суспільством правової системи та політичної культури. Початком 
такого підходу є розуміння того, що Вітчизна – це перш за все духовні блага та 
цінності, а не лише факт тієї чи іншої етнічної приналежності. 

Нація розглядається перш за все як політична спільнота, об’єднана спільними 
політичними цінностями, нормами та культурою. Збереженням національної єдності 
згідно принципів громадянського демократичного суспільства є поєднання у 
державній політиці цінностей свободи, справедливості, солідарності. Ці цінності 
мають однакове фундаментальне значення і нерозривно взаємопов’язані. Згідно 
концепції громадянської демократії, нація, як політичне ціле остаточно формується 
лише при умові ефективного функціонування демократії, оскільки саме вона у всіх 
своїх різновидах (як політичних так і виробничих) є необхідною основою створення і 
розвитку громадянського суспільства, формування в ньому широкої системи 
соціально-політичних взаємозв’язків, що цементують національну єдність. Рівний для 
усіх рівень свободи і справедливості є можливим за наявності солідарності: кожен 
член спільноти має відповідати за свої дії, заручаючись аналогічною відповідальністю 
по відношенню до себе з боку інших членів [Див.: 4; 10,131].  

Чому нинішня неоліберальна реформа глобальної освіти може призвести саме 
до деградації (жорстка і негнучка система профілювання, пристосування до потреб 
ринку, одномірність наданих знань, відмова від наукової критичної академічності в/і 
теоретизації, тотальна спеціалізація тощо)?  

По-перше, в результаті цієї реформи населення має отримати навички 
замість знань, технічні навички, які перетворять людей у вузьких фахівців, виключно 
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зручних для використання в якості дешевого інструменту, максимально залежить від 
роботодавця.  

По-друге, потрібно звести до мінімуму здатність до критичного мислення і – 
дуже важлива обставина – звести до мінімуму здатність людей до самоорганізації, 
тобто зробити неможливим громадянське суспільство. Це одне з головних завдань 
неоліберальної реформи освіти. Люди, у яких немає знань, а є лише навички, не 
можуть стати дієздатними громадянами, але зате вони – дуже дешеві працівники. 
Люди, які володіють одним комплексом навичок, повинні бути максимально 
відокремлені від людей, що мають інший комплекс навичок. Така тотальна 
спеціалізація призведе до того, що люди вже не зможуть один з одним спілкуватися – 
тільки в межах біологічного. 

Те ж саме ми можемо сказати в цілому про комерціалізацію: одночасно з 
впровадженням нового типу суспільних відносин, жорстоких і несправедливих, які 
базуються на нерівності, експлуатації та запеклій боротьбі, будуть руйнуватися існуючі 
позитивні форми суспільних відносин і виростати усе нові перешкоди на шляху їхнього 
відновлення і розвитку. 

Сучасне українське суспільство для цієї економіки і цієї соціально-політичної 
системи, які воно сьогодні має, занадто освічене. Ми занадто багато знаємо. І для 
запобігання соціальній катастрофи, яка неминуче настане в іншому випадку, потрібно 
протягом найближчих років зруйнувати систему освіти і довести суспільство до 
інтелектуальної деградації. Тому що, якщо суспільство не дійде до масової 
інтелектуальної деградації, воно просто може не дозволити робити те, що з ним 
роблять. 

Усвідомлення цих уроків глобального розвитку є необхідним як для 
теоретичного осмислення сьогоднішніх перспектив світової прогресивної політики 
загалом та у сфері освіти зокрема, так і для практичних спроб змінити наш світ на 
краще. 
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Вплив несформованої соціальної відповідальності у студентів у контексті 
реалізації ефективного університетського врядуванн. 

 
Проблема несформованої соціальної відповідальності у молоді в Україні 

загострилась під впливом трансформаційних змін які відбулися в державі за роки 
незалежності. Гасла які були подані представниками владних структур виконувались 
тільки на папері. Змін системних не відбувалось. Українське суспільство почало 
пристосовуватись як краще для існування. Закони змінюють, а не виконуються. 
Молодь поглядаючи на хаос, почала для себе обирати шляхи які за короткий час 
дають матеріальні блага. Виїзд молоді за кордон в пошуку роботи, щоб мати кошти на 
існування. Дуже багато хто повертається та жалкує, що втратили час та «великі» гроші 
дарма не платять. Вони не розуміють, що кожен день втрачений марно ними, не 
повернеться. Людина (молодь) повинна давати собі звіт: місце людини в світі, про 
соціальні відносини, що вона робить кожен день,  для чого вона живе, про духовне 
життя, цінності людського світу, що залишить після себе іншим поколінням. 
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Розглянемо проблему формування особистості студента в соціокультурному 
середовищі університетів в Україні. Вона існує та з кожним роком загострюється. На 
думку вченого Головатого Н. проблема молоді в суспільстві, при любих умовах та 
обставинах повинні розглядати у  трьох аспектах [6, с. 8]: 

• що суспільство може дати молоді для її розвитку та громадянського 
становлення; 

• що саме молодь здібна і може дати суспільству за для його прогресивного 
розвитку; 

• як краще використати потенціал молоді в інтересах його особистої 
самореалізації та  розвитку  всього суспільства.  

 Прикладів гарних для наслідування в Україні багато. Громадяни, які 
прославили нашу країну – це письменники, поети, художники, скульптори, 
космонавти, авіаконструктори, лікарі (які виконують операції на серці, ні чим не гірші 
ніж за кордоном). Наші молоді розробники айті-технологій, багато з яких в Україні 
працюють над проектами закордонних фірм. Це загалом відомі факти. Але ще, ми 
бачимо, що є молодь, яка потребує кращого у своїй життєдіяльності.  

Кочанов Ю. та Шматко Н., провели дослідження, зробили висновок: «В 
основних штрихах портрет нашого молодіжного сучасника наступний: суворий, 
впертий, владний, поривчастий, більш інтуїтивний, ніж логічний, неформальний, 
відкритий для спілкування. А такі якості, як терпимість, м'якість, доброзичливість, 
простота, поступливість, нині, за оцінками самих молодих людей, залишаються 
незатребуваними» [7, с. 10].  

Існує і таке більш складне і багатопланове визначення: «Молодь як соціальна 
група являє собою специфічну соціальну спільність людей, яка займає певне місце в 
соціальній структурі суспільства, характеризується процесом придбання стійкого 
соціального статусу в різних соціальних підструктурах (соціально-класової, соціально-
поселенської, професійно-трудової, соціально-політичної, сімейно-побутової), а отже, 
відрізняється спільністю розв'язуваних проблем і яка витікає з них спільністю 
соціальних інтересів і особливостей форм життєдіяльності. З переходом до ринку, 
становленням демократичного суспільства суттєво змінюються не тільки ідеали 
молодих людей, а й суспільний ідеал молоді взагалі. Зокрема, вельми цікаві висновки 
українського вченого Ю. Терещенко, який в людині нашого часу (а отже, і в молоді) 
виділяв такі риси [16, с.11]: по-перше, пише він, «це людина економічно вільна, 
заповзятлива, ініціативна, діяльна. Їй притаманне самостійна творчість, пов'язана з 
організацією нової справи і постійним числом можливостей докласти власні сили. По-
друге, це людина, глибоко зацікавлена в особистій причетності до політичних свобод. 
Така людина характеризується розвиненою правовою і моральною відповідальністю, 
вона здатна захистити себе і інших. По-третє, це людина з рельєфно визначеною 
світоглядно-екологічною орієнтацією. По-четверте, це людина з національно 
орієнтованою свідомістю. Така людина любить свій народ, для нього рідна мова і інші 
ознаки рідної культури є засобом національної самоідентифікації».  

Сорокін  П. стверджував: «Всі люди вступають в систему соціальних взаємин 
під впливом цілого комплексу чинників: несвідомих (рефлекси), біосвідомих (голод, 
спрага, статевий потяг і т.п.) І соціосвідомих (значення, норми, цінності) регуляторів. 
На відміну від випадкових і тимчасових агрегатів (натовп), якi характеризуються 
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відсутністю ясних і пролонгованих зв'язків, тільки суспільство здатне продукувати 
значення, норми, цінності, що існують як би усередині соціосвідомих «его» – 
констатувати суспільство членів. Тому будь-яке суспільство можна описати і зрозуміти 
тільки через призму властивою йому системи «значення, норми, цінності».  

Приховані в соціосвідомих індивідах і суспільствах культурні якості виявляються 
у всіх досягненнях людської цивілізації, зберігаються також і в дискретні періоди 
культурної історії (війни, революції, інші громадські лиха). Соціоемпіричні 
дослідження культурних якостей (значень, норм, цінностей) дозволяють виявити 
вельми тривалі періоди історії, протягом яких проявляються близькі і навіть ідентичні 
культурні зразки – види діяльності, думки, творчості, вірування. Ці тривалі зразки 
культурного життя, незважаючи на всілякі і випадкові девіації, емпірично 
встановлюються лише тому, що самі вони суть продукту логіко-значущих культурних 
систем. При цьому логіко-значущі культурно-ціннісні системи – детермінанти 
культурної якості – формуються під впливом «двоякої» природи людини – істоти 
мислячої і істоти чутливої. Переважна якість тим самим збігається з одним з полюсів 
ціннісно-культурної шкали.  

Якщо основний акцент зроблений на чуттєвому боці людської природи, то 
відповідно детермінується почуттєвий зразок культурних цінностей; на уяві і розумі – 
невідчутного. Причому і в тому і в іншому разі, нейтралізуються повністю протилежні 
мотиви поведінки, мислення. За умови ж балансу чуттєвих і раціональних стимулів 
формуються ідеалістичні культури. Перегрупування всіх класів цінностей, значень і 
норм в цьому ключі, їх розкриття в ході історичного дослідження показують дивну 
відповідність з ціннісними класами, виробленими мислителями античної класики: 
цінності, що відбуваються в результаті когнітивної діяльності (Істина); естетичного 
задоволення (Краса); соціальної адаптації та моралі (Добро); і нарешті, що 
конструюють всі інші цінності в єдине соціальне ціле (Користь). Будь-яку соціально 
значиму людську активність можна пояснити за допомогою цих чотирьох воістину 
універсальних категорій. 

Справді, будь-який індивід вписаний в систему культурних цінностей, а його 
несвідомі мотиви і біосознательние стимули контролюються і підкоряються його 
соціосознательних "его". Так і культура стає інтегральної лише тоді, коли суспільство 
домагається успіху, балансуючи і гармонізуючи енергію людей, віддану на службу 
Істині, Красі і Добру. Подібний "интегрализм" характеризується логіко-значущої 
взаємозв'язком всіх істотних компонентів особистості або культури. 

Модель «інтегральної» культури – дає значно більше для повноцінного і 
адекватного визначення і розуміння культури, ніж традиційні соціологічні, 
антропологічні або культурологічні методи. Ось чому дискриптивні аналіз соціального 
життя повинен бути підпорядкований вихідному примату культурних цінностей навіть 
у таких аспектах соціального буття, де, як може здатися з першого погляду, відсутнє 
пряме сходження до культурно-ціннісним системам. Наприклад, поняття «група», 
«клас», «роль», «стратифікація», «соціальна дія» та їм подібні набувають наукову 
валідність, коли інтерпретуються як змінні культурних сверхсистему, конгруентних 
зв'язків цінностей, норм, значень» [12, с. 14-15].  

В свою чергу Фромм Е. висунув: «…ідею нової людини, без якої неможливе і 
нове суспільство. Нова людина – та, що здатна нести в собі любов до інших, а також 
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відчувати тепло та співчуття оточуючих. Людина – це мета в собі, а не засіб для 
досягнення цілуй іншої людини. Вона повинна з любов’ю ставитись до оточуючих. 
Якщо в ній немає любові, то вона – лише порожня оболонка, навіть якщо зосередить у 
собі всю владу, все багатство і весь розум» [9, с.364-365].  

Проблемами та сутності людини у бутті займався Б. Спіноза в своєму творі 
«Етика». Спіноза намагався віднайти конкретні механізми детермінації людської 
поведінки. Він вважав, «що ця детермінація не має механічного характеру, вона 
опосередкована власними прагненнями і діями людини [3, с. 23]. На думку вченого, 
особа не механічний пристрій чи автомат, а одухотворена істота, що відчуває біль, 
смуток, радість і насолоду. Її взаємодія з іншими речами опосередкована її душевним 
станом, а процес детермінації її поведінки включає явище не лише фізичні, але й 
психічні. 

Проблемою соціального буття людини, сутності суспільства і держави є однією 
із центральних у творчості Т. Гоббса. Кожен народ, вважав він: «…у своєму розвитку 
проходить дві стадії. Державний, або громадянській стадії, передує так званий 
природний стан. Головною характеристикою природної людини є прагнення до блага 
і власного самозбереження [3, с. 24]».   

Отже, проблема соціального буття людини актуальна і сьогодні. На зміну 
потребам які виникають у людини та вимогам часу, з’являються багато ситуацій в яких 
необхідно вирішити та прийняти рішення яке би було вірним, задовольнило інших та 
сама людина була собою задоволена.   

Італійський письменник та теоретик футуризму Ф. Маринетті в своєму 
маніфесті «Новая религия — мораль скорости»  писав в ХХ столітті: ««Великолепие 
жизни обогатилось новой красотой — красотой скорости» [11,с. 99].  

Бобахо В. та Левікова С. визначають [2]: «Стрімке і перманентне прискорення і 
оновлення - провідні характеристики сучасного життя індустріальних товариств. 
Науково-технічні революції роблять їх надзвичайно динамічними системами, 
стимулюючи радикальна зміна соціальних зв'язків і форм людських комунікацій. У 
сучасній культурі присутній яскраво виражений шар інновацій, котрі зламують і 
перебудовують культурну традицію, ускладнюючи тим самим процеси соціалізації і 
адаптації людини до постійно змінюючих умов і вимог життя. Ускладнення і 
інтенсифікація соціокультурної реальності, що супроводжуються ламанням традицій і 
норм, стрімке і всеохоплене поширення продуктів масової культури обумовлюють 
загрозливих масштабів сучасного кризи особистості. На думку відомого 
американського соціолога О. Тоффлера[ 17] «прискорення темпів життя породжує 
відчуття ефемерності як нової якості «швидкоплинність» повсякденного буття, 
наростання відчуття скороминущості і мінливості всього. Якщо в минулому ідеалами 
були міцність і довговічність, то тепер панує принцип: «використав - викинув»; 
причому цей принцип розповсюджується не тільки на ставлення людини до речей, 
але і до людей, ідей, уявлень, понять. Недовговічність і новизна утворюють 
«небезпечну суміш», оскільки людина, яка прагне до самоідентифікації, встановлення 
соціальних зв'язків, веде пошуки в мінливому середовищі, всі об'єкти, з якими він 
стикається і до яких міг би приєднатися, перебувають в постійному швидкому русі». 

Таким чином, йому доводиться вибирати серед мінливих цінностей і цілей, 
число яких при цьому неухильно зростає. Держава, школа, сім'я, релігійні організації, 
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політичні лідери, засоби масової інформації, різні субкультури рекламують вельми 
різноманітні і відмінні один від одного цінності. Пошуки людиною самого себе, своєї 
індивідуальності і соціального статусу в сучасних індустріальних них суспільствах 
ускладнюють достатком вибору, що сполучається з ефемерністю, динамізмом і 
новизною. Як специфічне явище молодіжна культура виникає також у зв'язку з тим, 
що фізіологічна акселерація молодих людей супроводжується різким зростанням 
тривалості періоду їх соціалізації (часом до 30 років), що викликано необхідністю 
збільшення часу на освіту і професійні підготовку, що відповідає вимогам сучасної 
епохи. Сьогодні юнак рано перестає бути дитиною (по своєму психофізіологічного 
розвитку), але за соціальним статусом він ще довгий час не належить світу дорослих. 
Юнацький вік - це час, коли економічна активність і самостійність ще не досягнуті в 
повному обсязі. У сенсі насичення знаннями людина дозріває набагато швидше, ніж 
раніше, але в сенсі положення в суспільстві, можливості сказати своє слово зрілість 
його відсувається. «Молодь» як феномен і соціологічна категорія, народження 
індустріальним суспільством, характеризується психологічною зрілістю при відсутності 
вагомого участі в інститутах дорослих. У номерах з індивідуальним-психологічному 
плані для молоді характерні не завжди усвідомлене бажання звільнитися від 
зовнішнього контролю, підвищена емоційність, збудливість, ідеалізація деяких 
життєвих уявлень, максималізм, а також нестійкість моральних позицій, часто 
основана на сприйнятті негативних явищ суспільства. «...Конфліктна самосвідомості 
нашої молоді є лише відображенням хаосу, існуючого в нашій суспільне життя, а її 
замішання - природний результат її недосвідченість. Молодь дивиться на конфлікти 
сучасного суспільства як би ззовні. Саме тому вона є зачинателем будь-яких змін в 
суспільстві» [10, с. 445].  

Соціалізація відбувається під впливом різноманітних умов і обставин, які 
складаються не тільки з діяльності громадських інститутів і цілеспрямованого 
виховного процесу, а й під впливом таких, як правило, неконтрольованих факторів, 
якими є неформальне середовище спілкування з однолітками, погляди і настрої, що 
існують в суспільстві [ 2, с.56-58]. 

Завдяки впливу багатьох чинників. Одні з основних: політичними, 
економічними, екологічними, соціальними, юридичними. Проблема соціальної 
відповідальності особи має комплексний, складний характер, пов’язаний з 
дослідженням самої природи їх прояву. Існують причини: 

- поглиблена невідповідність між потребою підвищення морально-духовного 
потенціалу соціуму (з одного боку); 

- реальним перебігом подій – небажаними змінами у структурі ціннностей та 
соціальних норм поведінки членів суспільства та його інститутів – з іншого боку. 

Шимова О. визначає: «Характерною рисою моральної цінності як об’єктивної 
якості є також те, що вона за своєю природою постає особливою якістю. Моральна 
цінність безпосередньо не проявляється в фізичному просторі і часі, вона не є 
первинною якістю, не відчувається окремими органами чуттів. Її відображення 
свідомістю носить більш складний характері реалізується через сприйняття, інтуїцію, 
світогляд. Наступна важлива особливість моральних цінностей полягає втому, що 
вони можуть бути позитивними або негативними, але вони не можуть одночасно 
характеризуватись двома протилежними якостями, що характерно для реальних 
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окремих об’єктів і суб’єктів. Іншими словами, моральні цінності не містять в собі 
протилежних якостей, тобто якостей добра і зла одночасно. Цінності не лише 
об’єктивні, алей трансцендентні. Поняття трансцендентне є багатозначним. В 
схоластичній філософії трансцендентне означаєте, що виходило за межі чуттєвого 
досвіду. Для середньовічної філософії трансцендентне було і божественне, ангельське 
буття, і диявольське, демонічне буття. З сучасної точки зору трансцендентне – це те, 
що існує незалежно від простору і часу як форм буття матерії. Всяке трансцендентне 
за визначенням є надприродним, якщо природу пов’язувати з матеріальним буттям. 
Про трансцендентну надприродність свідчать наступні аргументи. Моральні цінності 
не є звичайними природними якостями .Моральні цінності не є повністю продуктом 
соціальної творчості самої людини, наприклад його суспільного договору. Моральне 
формується повністю політикою або правом, як вважали Т. Гоббс і Дж. Локк. Не можна 
за договором чи законами любити або бути справедливими. З трансцендентністю 
моральних цінностей пов’язана наступна їх характеристика – всезагальність. Моральні 
цінності всезагальні втому сенсі, що з ними інтенціонально пов’язане все реальне, 
будь-яка форма і вид буття. Це не означає, що будь-яка річ – це сукупність усіх 
моральних цінностей, це означає лише, що будь-яка річ, предмет чи суб’єкт мають 
відношення до добра чи зла в тій чи іншій мірі. Єдність або цілісність моральних 
цінностей означає, що всі їх елементи знаходяться в органічному взаємозв’язку. 
Одиничність моральних цінностей означає їх унікальність. Моральні цінності не 
можна звести до інших цінностей і феноменів. Наприклад, мораль як світ цінностей не 
можна звести ні до економіки, ні до політики, ні до релігії чи психології, вона, 
включаючи і кожну окрему її цінність, характеризується певною самобутністю, 
автономією. Сукупність моральних цінностей утворює особливий світ зі своєю 
структурою, де можна виділити певне ціннісне ядро або ціннісний центрі певну 
ієрархію конкретних цінностей фундаментальні моральні цінності – базові моральні 
цінності – головні системні моральні цінності – предметні моральні цінності. Як 
показує аксіологічний аналіз моралі, її фундаментальними цінностями добра є буття, 
єдність і одиничність, взяті саме як цінності. Моральні цінності рівні одна одній за 
своїм ціннісним змістом, і втому сенсі вони автономні, не зводяться одна до одної і 
незамінні одна одною. Цінності визначаються як фундаментальні, оскільки лежать в 
основі всієї системи моральних цінностей» [19, с.43].  

Малахов В. НАГОЛОШУЄ: «З-поміж філософів, які займалися проблемами 
етики, серйозну увагу на зазначену обставину звернув великий німецький діалектик-
ідеаліст Г. В. Ф. Гегель (1770—1831). Moralitat і Sittlichkeit, мораль і моральність 
постають у Гегеля як послідовні ступені розвитку об'єктивного духу, причому 
моральність тлумачиться як форма більш розвинута, насичена конкретним життєвим і 
соціальним змістом. Відмінність між мораллю і моральністю, яку слідом за Гегелем 
проводять в етичній теорії, коротко можна сформулювати таким чином. Мораль, на 
відміну від моральності (російської «нравственности» тощо), передусім виступає як 
певна форма свідомості — сукупність усвідомлюваних людьми принципів, правил 
(згадаймо латинське mos!), норм поведінки. Що ж до моральності («нравственности», 
«обичайності»), то її здебільшого розуміють як утілення даних принципів, правил і 
норм у реальній поведінці людей та стосунках між ними. Природно, що таке втілення 
має дещо інший зміст, ніж сукупність абстрактних правил і приписів моралі [8, с..18]».  



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

66                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

«Що ж, зрештою, являє собою мораль (звичайно, разом із моральністю) як 
модифікація подібного загального відношення людини до світу? Історія філософії й 
етики знає чимало спроб відповісти на це запитання. Тут ми пошлемося на лаконічне 
визначення моралі, ідея якого належить  професорові О. І. Титаренку, — не тому, що 
вважаємо його остаточним або бездоганним, а просто через те, що воно поєднує в 
чіткій і стислій формулі саме ті риси моралі, які для етики як філософської науки є 
найістотнішими. Отже, відповідно до даного визначення (з нашими деякими 
уточненнями) мораль постає як такий практично-оцінний спосіб відношення людини 
до дійсності, котрий регулює поведінку людей з точки зору принципового 
протиставлення добра і зла.  Що це, власне, означає? По-перше, мораль як предмет 
етики являє собою концентрований вияв саме практичного, активно-
перетворювального ставлення людини до життя. Вона  знаходить свої духовні витоки 
в царині людської волі, практичного розуму, за словами великого німецького 
філософа І. Канта (1724—1804). Відповідно до цього, й етику як науку в безмежному 
океані різноманітних вдач, характерів, форм поведінки і спілкування цікавить 
передусім вимір належного, того, що має бути: як належить чинити, поводитися, 
спілкуватися, які цінності слід втілювати в життя, в якому напрямі вибудовувати власну 
особистість тощо. Зауважимо, що в цій практичній спрямованості, притаманній моралі 
загалом, деякі етики розрізнюють дві істотно відмінні форми, що за аналогією з 
відповідними латинськими граматичними конструкціями (бажальний і наказовий 
способи дієслова) одержали назву оптативної й імперативної. Для етичної думки 
останніх століть більш звичною є саме імперативна мораль, в основі якої лежить те чи 
інше веління (ітре- ratum з латини — наказ, веління), вимога або заборона щось 
робити. Класичним виразником і теоретиком подібної моралі і є І. Кант, котрому 
належить вчення про основоположний моральний обов'язок —  категоричний 
імператив; вимоги цього морального закону є абсолютно безумовними й виконувати 
їх, за Кантом, слід із самої лише чистої поваги до них. Що ж до «хрещеного батька» 
етики Арістотеля, то його вчення репрезентує скоріш оптативну мораль (латинське 
optimus — найвищий ступінь порівняння від bonus — гарний, добрий, благий), що 
орієнтує на пошук і реалізацію блага, досконалості, щастя. Мораль подібного ґатунку 
насамперед закликає нас замислитися над тим, як слід жити у відповідності зі 
згаданою метою; відтак вона потребує не тільки поваги до власних приписів і вольової 
рішучості, але й певної розсудливості, здатності свідомо обирати блага і цінності, 
приймати щодо цього обґрунтовані рішення. Слідом за Арістотелем, в етиці узвичаєно 
іменувати цю духовно-практичну здатність людини її грецькою назвою — фронезис. 
Не бажаючи вносити у виклад термінологічної плутанини,  зазначимо все ж, що деякі 
сучасні дослідники саме імперативну мораль вважають мораллю як такою, зберігаючи 
для оптативної іі форми арістотелівську назву «етика». Такий підхід обґрунтовує, 
зокрема, відомий французький філософ П. Рікер . Проте в обох вказаних випадках 
визначальною для моралі залишається, як неважко переконатися, її сутнісна 
практична орієнтація. Поза цією орієнтацією немає й підстав говорити про мораль 
загалом. По-друге, в наведеному визначенні мова йде про оцінюваність моральних 
явищ, про можливість оцінки як сутнісну рису моралі. Й справді, мораль цікавлять 
саме такі речі, такі прояви людини, які в принципі можуть бути певним чином оцінені, 
причому саме у зв'язку з розглянутим її практичним спрямуванням. Яку краватку я 
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зав'яжу сьогодні, підете ви на балетну виставу чи на концерт рок-музики, вам чи 
вашому приятелеві віддасть перевагу дівчина, котрій ви симпатизуєте, — всі ці життєві 
обставини, як і безліч подібних їм, такій оцінці не підлягають, і елементарна людська 
тактовність полягає в тому, щоб не тягти мораль туди, де їй робити нічого. Навіть 
щонайістотніші якості людини, як помітили ще давні стоїки, з погляду моралі досить 
часто постають не як благо чи зло, а як щось нейтральне. Життя, здоров'я, насолода, 
сила, багатство — все це, на думку стоїків, саме по собі не підлягає етичній оцінці, не є 
приводом для моралізування. Лише тоді, коли виникає потреба оцінювати поведінку 
людини, оцінювати саме як добру або злу, справедливу чи несправедливу, 
відповідальну чи безвідповідальну — мораль вступає у свої права. Щоправда, як 
видно із сказаного, критерій оцінювання як такої все ще залишається для моралі 
занадто широким, необхідним, але не достатнім. Отже, будемо рухатися далі. Третій 
суттєвий момент наведеного визначення пов'язаний з осмисленням моралі як 
особливого відношення людини до дійсності. Розглянемо цей момент детальніше. 
Загалом ми звикли до того, що якість моральності чи аморальності приписується, як 
правило, стосункам між людьми. Ми звикли, що до сфери компетенції моралі входять 
відносини особи з особою, особи з групою, до якої вона належить, від сім'ї або 
виробничого колективу до соціальної верстви, нації, суспільства загалом — але не 
далі! Самоочевидне, здавалося б,  розуміння моралі як певного аспекту міжлюдських 
стосунків нам пропонують енциклопедії, словники, підручники Проте чим далі, тим 
більшою мірою дається взнаки його істотна неповнота. Придивимося, насамперед, до 
відносин людини з представниками природного світу. Ось якийсь негідник знущається 
з беззахисної і безсловесної живої істоти — але ж чи маємо ми, власне, право 
називати таку людину негідником, тобто морально кваліфікувати її дії відповідним 
чином? Усупереч елементарному людському чуттю, донедавна наша етика не мала 
простої й ясної відповіді на подібні запитання. Адже нещасні кіт чи собака не є 
суб'єктами моральних відносин! І для засудження відвертого неподобства вчені 
шукали обхідні шляхи. Доводили, зокрема, що жорстоке ставлення до тварин 
неприйнятне тому, що воно розвиває в людині відповідні загальні схильності, 
призвичаює її до жорстокості взагалі, яка потім може бути перенесеною і на ставлення 
до інших людей. Або ж руйнування природи й нищення живих істот засуджувалося на 
тій підставі, що природне середовище є корисним, життєво необхідним для людини, 
тому той, хто його нівечить, тим самим завдає шкоди й інтересам людського 
суспільства. В результаті утверджувався типово егоїстичний підхід: якщо не хочеш для 
себе неприємностей, не псуй те, що може тобі знадобитися. Хоча в крайньому разі, 
заради більш очевидних і нагальних власних потреб або ж просто задля розваги — 
можна й не зважати на таку дуже відносну заборону. В крайньому разі — але який раз 
для грішної людини не крайній? Потрібна була нинішня глобальна екологічна криза, 
що поставила на край небуття людство, а з ним і все життя на Землі загалом, щоб ми 
належним чином усвідомили просту, зрештою, обставину: природу в принципі 
врятувати неможливо, якщо вбачати в ній лише певну корисну для людини річ, якщо 
не визнавати за нею статусу самоцінності, не розглядати її як суб'єкт потенційно 
безмежної сукупності моральних зв'язків. Тільки нині ми почали усвідомлювати всю 
правоту магістральної традиції світової етичної думки, що від давніх Вед до Альберта 
Швейцера стверджувала пієтет, благоговіння перед життям у найрізноманітніших його 
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проявах. Коли за примхою начальства недолюдки з вертольотів розстрілюють у степу 
беззахисних сайгаків — згадаймо відомий роман Ч. Айтматова «Плаха», — це є 
кричущим злочином проти основ моральності незалежно від будь-яких міркувань про 
можливі наслідки цього для самої людини. Коли хімкомбінат отруює своїми стоками 
прекрасне озеро, гублячи все живе в ньому, — це неподобство й гріх, незважаючи на 
те, чого більше матиме від цього сьогодні людина — шкоди, а може, й користі» [8, 
с.21-24]. 

Всі ці зміни в сучасній постановці моральних проблем спонукають до 
перегляду антропоцентричної парадигми в етиці (тобто однобічної орієнтації на 
людину та її потреби) і повернення на новому рівні до традиційного розуміння моралі 
саме як певного модусу відношення до дійсності, до світу загалом — як до конкретних 
людей і соціальних груп, так і до представників світу природи і цінностей культури, до 
Космосу в усій безмежності його потенційних уособлень, до абстрактно-загальних 
категорій буття, таких як радість, страждання, смерть, любов тощо. (Природно, втім, 
що й за цих умов людина залишається для людини найближчим і найцікавішим 
предметом, тому є підстави вважати, що міжлюдські стосунки й надалі збережуть 
свою роль якщо не єдиної, то принаймні провідної, найдинамітнішої галузі етичного 
освоєння дійсності.) Оскільки ж, таким чином, ми утверджуємося в розумінні моралі 
як певного загального відношення людини до дійсності, як певної форми 
світовідношення — стає більш очевидним саме філософський характер етики як науки. 
Адже предметом філософії саме і є загальні основи людського буття і відношення до 
світу. Але повернімося, нарешті, до нашого визначення моралі. Четвертим з істотних 
його моментів є те, що все перелічене й розглянуте нами досі набуває власне 
моральної якості тільки тоді, коли потрапляє у сферу протистояння добра і зла — так 
би мовити, в силове поле напруги між цими протилежними полюсами — й 
осмислюється в цьому зв'язку. Власне моральними є тільки ті імперативи, ті 
прагнення, ті оцінки й ті відношення до дійсності, які виражають це протистояння, 
акумулюють у собі його напругу. До власне етичного аналізу проблем добра і зла ми 
ще звернемося надалі. Поки ж обмежимося загальною філософською констатацією: 
так само як людське пізнання дійсності орієнтоване на ідеал Істини, осмислюється 
ним із середини й не існує у відриві від нього; й так само як естетичне, чугтєво-
емоційне освоєння світу людиною орієнтоване на ідеал Краси, висвітлюється ним — 
так само ж і моральне ставлення людини до світу, до реальності в будь-якій із своїх 
форм зорієнтоване на ідеал Добра. Єдність ідеалів Істини, Добра й Краси ще з 
античних часів символізує гармонійну цілісність людської культури, повноту її 
смисложиттєвих потенцій; звідси сам собою випливає висновок і про незамінне місце 
моралі, морального [8, с.26]. 

Також Малахов В. стверджує: «мораль насправді ніколи не може бути засобом 
пригнічення або приниження особи, бо саме формує основи її гідності; не може 
робити людину рабом, позбавляти її притаманної їй свободи, бо сама на цій свободі 
ґрунтується. Пригнічувати й применшувати людину, робити з неї слухняного 
функціонера здатна ідеологія — сукупність ідей та уявлень, що виражає інтереси 
певної соціальної верстви й служить її утвердженню в суспільстві. Саме ідеологічні 
постулати, завдяки своїй уніфікованій авторитарності, привчають нас, не 
розмірковуючи, виконувати те, чого від нас вимагають ті чи інші владні інстанції; 
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власне ж етика й мораль починаються тоді, коли будь-хто з нас ставить собі 
запитання: а чи є те, до чого мене закликають, чого вимагають від мене, сумісним з 
людською гідністю, з моїм сумлінням, з моїм обов'язком і відповідальністю перед 
іншими людьми? Якщо так — що ж, тоді я, тоді будь-хто з нас може виконати те, чого 
чекають від нього. Якщо ні — моральним буде не підкорятися оманливій логіці 
ідеологічного примусу. Звичайно, крім свободи, мораль знає і необхідність. Є речі, які 
не може дозволити собі порядна людина, так само як є й те, чого вона не може не 
робити, доки лишається собою. Ми маємо виконувати свій обов'язок, протистояти 
нахабству й жорстокості, бути чуйними, ввічливими, створювати навколо себе 
атмосферу приязні та відкритості — якщо, звичайно, прагнемо бути людьми й жити 
по-людськи, а не скніти в запльованій «трубі» нескінченного пострадянського 
безладу. Й не треба гадати, начебто мораль — це, як запевняв колись французький 
соціолог і економіст П. Ж Прудон, тільки «безсилля в дії». Жорстокий досвід XX ст. з 
його диктатурами, війнами й таборами засвідчує, що в найскрутніших умовах саме 
незламність моральних переконань давала людині змогу, за крилатим висловом 
Вільяма Фолкнера, «вистояти й перемогти». Серед доказів на користь цього 
твердження є досить яскраві. Переконують, зокрема, професійні спостереження 
психолога зі світовим Ім'ям Б. Беттельгейма (1903—1990), який, спостерігаючи людей 
в умовах фашистського концтабору, де був ув'язнений, дійшов висновку, що найбільш 
стійкими, здатними до виживання й опору виявилися саме ті, хто міг підпорядкувати 
своє існування певним вільно обраним (а не нав'язаним із зовні!) моральним засадам, 
створити навколо себе своєрідну зону суверенної поведінки. Ті, хто прагнув тільки 
зберегти своє життя, — гинули або переходили на службу до табірного начальства. Ті 
ж, хто ставив вище за життя» [8, с. 11-12]. 

«Важливе значення для сучасної етичної думки мають дослідження з історії 
людської моральності, а також типологічні й компаративістські (порівнювальні) студії в 
цій галузі. І тут справа не тільки в абстрактно-теоретичному інтересі. Чим більше ми 
обізнані з історичною і культурно-регіональною різноманітністю моральних норм, 
цінностей, звичаїв, уподобань, чим більше скарбів людського морального досвіду 
відкрито ЗВО для нас — тим мудріші ми будемо, тим ширшими будуть можливості 
власного нашого морального, життєвого й культурного вибору. Наведемо лише два з 
багатьох можливих прикладів, що розкривають дивовижну часом 
взаємодоповнюваність моральних цінностей різних культур, іноді дуже віддалених 
одна від одної. Відомо, зокрема, що європейська цивілізація останніх століть — це 
насамперед цивілізація діяльності, цивілізація практичного підкорення світу. Являючи 
собою небачений доти приклад матеріального вторгнення людини в навколишній 
світ, ця цивілізація і в морально-духовній галузі орієнтувалася передусім на цінність 
діяльності, саме нею вимірювала сенс життя і гідність людини. «Людина є те, що вона 
робить», — коротко сформулював суть подібного погляду на людину Г. В. Ф. Гегель. А 
ще до нього гетевський доктор Фауст зухвало перефразовує перший рядок Євангелії 
від Івана: замість «було в почині Слово!» він ставить: «була в почині Дія!» Недарма 
Освальд Шпенглер охрестить даний тип культури «фаустівським». (Не зайве нагадати, 
що саме після того, як Фауст таким чином «переклав» св. Івана, Мефістофел [18, 
с.31]». 
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Тому формування соціальної відповідальності у студентів в Україні з кожним 
роком загострюється. Фактори впливу на формування більше розширюються. 
Проблема в системі вищої освіти не зменшалось. Загальна адаптація системи до 
потреб демократичних і ринкових перетворень, входження у світовий освітній простір 
відбувається все ще повільно. Соціально-економічні негаразди, створюють комплекс 
суперечності, які стримують реформу галузі, не дозволяють організувати її роботу 
належним чином. 

Складні та нові завдання, які постають перед студентами вже на першому 
курсі, потребують чіткої організації навчального процесу, набуття навичок самостійної 
роботи з навчальною та науковою літературою, умінь самостійно розподіляти свій час. 
Тому, розумова, моральна та громадянська зрілість студентів виявляється в умінні 
організувати своє навчання, побут та відпочинок. Актуальність питання у студенті в 
якому закладено та сформовано всім відомі правила, норми поведінки, бути 
морально стійким, етично відноситися один до одного у суспільстві стоїть на першому 
місці. Молодь яка прийшла до Університетів в Україні повинна вже мати в своєму віці 
певні норми поведінки, володіти моральними якостями, етичну поведінку серед 
студентів, викладачів та іншими співробітниками. Але ми спостерігаємо навпаки 
бракування гарних манер, етичної поведінки, дотримання певних норм поведінки, 
знати правила поводження в певних місцях та певних ситуаціях. Це прогалини які в 
цьому віці вже дуже тяжко виправляються та наздоганяються. Причин багато. Але за 
бажанням можна все змінити. Підкреслюю за великим бажанням. 

Хамітов Н. наводить приклад Українського філософа Памфіла Юркевича який 
говорив: «що людське суспільство формується на засадах істини, добра, краси, 
гармонії, духовності  [18, с.195]».  Юркевич переконаний: «що таємниця людини 
знаходиться в її серці. Серце є осередком душевного і духовного життя людини. Так, у 
серці зачинається і народжується рішучість людини до тих або інших вчинків; у ньому 
виникають різноманітні наміри і бажання; воно є седалище волі і її хотінь [21, с.196 ]». 

Як і Сковорода, Юркевич переконаний, що таємниця людини знаходиться в її 
серці. “Серце є осередком душевного і духовного життя людини. Так, у серці 
зачинається і народжується рішучість людини до тих або інших вчинків; у ньому 
виникають різноманітні наміри і бажання; воно є седалище волі і її хотінь”  Серце і 
сердечність як душевна діяльність — це внутрішня причина людського життя. Вона не 
виключає зовнішніх причин цього життя, але є головною. Серце і душевність Юркевич 
протиставляє теоретичній і емпіричній достовірності. Розум, на думку Юркевича, має 
зміст лише тоді, коли укорінений у серці. Він розсуває свої межі і стає безмежним. І 
водночас він наповняється теплотою. Розум без серця породжує холодну і неживу 
моральність, що не може замінити справжньої моральності, заснованої на сердечності 
й любові. Дійсно моральні стосунки між людьми — це стосунки, що опосередковані 
не думками і розумінням, а переживаннями. Юркевич переконаний, що у вченнях 
філософів тільки сердечні переживання породжують істинно великі ідеї і системи; як 
зерна висіваються вони у ґрунт розуму — мислення лише доглядає за ними. 
Сердечність, на думку Юркевича, закладена в самій основі християнства. 
Християнська любов — це ставлення до ближнього через серце як співчуття і 
співстраждання, що піднімають людину над будь-яким раціональним інтересом і 
необхідністю. Стосунки людей через серце — сердечні стосунки — це взаємодія у 



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

71                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

свободі, а не в необхідності. Всі високі істини, що об’єднують людей, стають дійсними, 
коли входять у їхні серця, перемагаючи безкінечні сумніви розумування і розуму 
[21,с.69]».  

Сучасний світ потребує фахівця який вже готовий до найскладнішої 
професійної діяльності. Для успішної діяльності підприємства велике значення має 
забезпечення його найліпшими працівниками. У сучасному розумінні найкращий 
працівник— це особа, яка має відповідний рівень освіти, досвід практичної роботи, 
компетентна, відповідально і творчо ставиться до своїх професійних обов’язків, 
постійно підвищує свій професійний рівень, прагне культурного і духовного розвитку. 
Таких людей на ринку праці небагато. З огляду на цю обставину керівники 
підприємств насамперед намагаються шукати саме таких співробітників для 
ключових(стратегічних) посад. Це завдання вирішується за допомогою професійного 
добору. Професійний добір — це забезпечення підприємства працівниками бажаних 
якостей, котрі відповідають визначеним вимогам, здатні своєчасно та якісно 
розв’язувати завдання й досягати поставлених цілей [5, с. 288].  

Серед основних завдань які стоять перед ЗВО в Україні є [ 1, с.33]: 
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;» 
4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;» 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства;» 

Отже, формування соціальної відповідальності у студентів під час навчання в 
ЗВО - є необхідністю яка на протязі всього освітнього процесу необхідна. 

Що таке відповідальність, соціальна відповідальність та як вона впливає на 
ефективне врядування? За тлумачним словником В.І. Даля [16]: «відповідальність є 
обов’язок відповідати за щось, повинність ручатися за щось, зобов’язаний, звітувати 
про щось». 

У словниках відповідальність має декілька значень[14, с.9 ]: 
1.  Положення, при якому особа, яка виконує яку-небудь роботу, зобов’язана 

дати повний звіт про свої дії і прийняти на себе вину за можливі наслідки, які можуть 
наступити при виконанні.  

2. Виконання обов’язків, зобов’язань.  
3. Покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну 

ділянку роботи, справу, дії, вчинки, слова. 
 4. Серйозність, важливість справи, моменту тощо.( 
Соціальна відповідальність - свідоме відношення суб'єкта соціальної діяльності 

до вимог соціальної необхідності, громадянського обов'язку, соціальних завдань, 
норм і цінностей, розуміння наслідків здійснюваної діяльності для певних соціальних 
груп. [20, с.7]  

Соціальна відповідальність характеризується наявністю таких ознак.[14,  с. 9]:  
1) це соціальне явище, наділене конкретно-історичним змістом;  
2) це свідоме здійснення обов’язку (повинності) особи перед суспільством;  
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3) його виконання є велінням совісті суб’єкта;  
4) невиконання обов’язку (повинності) передбачає той чи інший ступінь осуду 

такої особи суспільством (суспільною групою, окремими членами суспільства);  
5) містить ініціативний характер;  
6) надає перевагу або суспільному суб’єкту, або ж індивідуальному суб’єкту, 

котрий, ймовірно, трактується як представник суспільства чи соціальної групи;  
7) надає перевагу компромісу між суспільними інтересами та цілями, з одного 

боку, та індивідуальними, професійними, етичними і т.д. устремліннями, з іншого;  
8) поведінка людей в контексті соціальної відповідальності визначається, 

здебільшого, очікуваннями людей щодо соціальної позиції суб’єкта у формуванні 
соціально визначених атрибутів конкретних соціальних групп» [14, с. 9]. 

Складовими соціальної відповідальності є суб’єкт та об’єкт. Відповідальність 
має два критерії: об’єктивний, що характеризує об’єктивну зумовленість діяльного 
суб’єкта зовнішніми соціальними вимогами, тобто, його залучення до соціальних 
зв’язків та взаємовідносин; і суб’єктивний, який визначає соціально та морально-
психологічні якості особи як суспільної істоти, як продукту суспільного виховання, 
формування і розвитку, що виявляє усвідомлення особою свого обов’язку, своєї 
невинності перед суспільством [14, с.10].  

Види соціальної відповідальності:  
Соціальні норми виконують охоронну, регулятивну і виховну функції, 

визначають раціональні межі свободи людини. Розрізняють такі види соціальних 
норм: звичаї, традиції, норми моралі, релігійні (канонічні) норми, етичні норми, 
політичні норми, корпоративні норми, норми громадських організацій, технічні 
норми, норми культури, норми права тощо».  

«У залежності від видів соціальних норм виділяють такі різновиди соціальної 
відповідальності: моральна, релігійна, дисциплінарна, політична, правова (юридична) 
тощо.»  

«Моральна відповідальність настає у випадку порушення традицій, звичаїв, 
норм культури та естетичних норм. Вона відображається у суспільному осуді та 
соціальному відмежуванні від суб'єкта, що порушує чи ухиляється від виконання 
норми поведінки.  

«Політична відповідальність настає при порушенні норм, дотримання яких 
покладається суспільством на публічного політика.»  

«Корпоративна відповідальність настає у випадку порушення корпоративних 
правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають правового 
значення».  

«Релігійна відповідальність засновується на нормах, що регламентують 
порядок відправлення релігійних культів та на вірі у Бога.  

Всі згадані вище види соціальної відповідальності мають пасивний характер, 
оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не передбачає 
примусового впливу на порушника норм.»  

«Правова відповідальність настає у випадку порушення норм державно-
організованого права. Вона має активний характер, оскільки передбачає активний 
психологічний вплив на порушника аж до застосування примусового фізичного 
впливу.»  
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«Таким чином, соціальна та правова відповідальність співвідносяться як 
загальне та особливе. Для цих видів відповідальності притаманні наступні спільні 
риси:»  

1. Як будь-яка соціальна, так і юридична відповідальність є засобом 
гарантування та охорони суспільних відносин; 

2. Вони встановлюються певними суб'єктами та гарантуються певними 
засобами;  

3. Є засобами гарантування прав людини та суспільних інтересів;  
4. Мають динамічний характер, тобто розвиваються та трансформуються разом 

із суспільними відносинами;  
5. Існують у певній сфері та регламентуються певним різновидом соціальних 

норм;  
6. Переслідують досягнення певної мети та мають функціональну 

спрямованість;  
7. Передбачають настання певних наслідків для порушника;  
8. Виробляють повагу до прав та свобод людини і є проявами культури  

суспільства» [14, с.13-14 ].  
Соціальна відповідальність виступає соціальним механізмом контролю, який 

складається з таких структурних елементів:  
архаїчний, що включає менталітет, традиції, звичаї, норми;  
соціальний, що включає зовнішні норми, правила, закони;  
світоглядний, що складається з цінностей, настанов, моральних принципів та 

переконань. [14, с.22]. 
Для студента необхідно знати: «кожна людина має своє уявлення про особисту 

соціальну відповідальність, яка визначається її цінностями, настановами, 
сформованими завдяки родині, суспільству, державі, освіті, діяльності та у певну 
соціальну поведінку. Відповідальність за себе  та свої дії посіла перше місце через 
розуміння її впливу на інші складові прояву соціальної відповідальності людини. 

Омельчук О. М. в своєму дисертаційному дослідженні «Поведінка людини: 
філософсько-правовий вимір» робить висновок: «Поведінка людини у суспільстві є 
складним антропо-соціальним феноменом, який детермінований низкою внутрішніх і 
зовнішніх чинників. Найважливішим засобом соціального регулювання поведінки 
людини є соціальні норми, за допомогою яких суспільство ставить перед людиною 
вимоги, якими вона повинна керуватись у своїй поведінці, які спрямовують, 
регулюють, контролюють та оцінюють поведінку людини. Нормальне соціальне буття 
людини можливе, коли вона, обираючи варіант поведінки, керується саме цими 
загальновизнаними правилами, які ґрунтуються  соціальних цінностях, ідеалах 
суспільства [13, с.21]. 

Для молоді необхідно мати певні лідерські здібності. Рішення бувають різні. 
Одні ми приймаємо швидко, інші потребують від нас роздумів. 

«Управлінська дія в певному сенсі може розглядатися як соціальна, змістом її є 
опрацювання спільних поглядів на розв’язання проблем, пошук унікальної правильної 
стратегії і тактики, наслідком чого є формування деталей управлінського механізму. 
Стверджується, що предметом управління як організованої соціальної дії є розподіл 
соціальних ролей, програмування соціальної взаємодії учасників процесу спільної 
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діяльності відповідно до очікуваного результату та необхідності підтримки системного 
характеру взаємодії. М.Вебер виокремлює типи соціальних дій: цілеспрямовані, 
ціннісно-раціональні, афективні та традиційні. Т. Парсонс називає їх ідеальними і з 
цим не можна не погодитися, оскільки в будь-якій соціальній дії можна побачити 
елементи всіх чотирьох. Особливо це стосується управління, яке є завжди 
цілеспрямованим, ціннісно-раціональним (несе відбитки певної культури, етичних та 
естетичних настанов тощо), базується на певних традиціях і відпрацьованих 
технологіях, а також постійно має емоційне забарвлення відповідно до стану людей, 
які готують та приймають рішення. Відносно управлінських дій це можна розглядати 
як характеристики, що описують особливості процесу прийняття та реалізації рішення 
і є щільно пов’язаними між собою. Цей процес є цілеспрямованим, але вибір мети 
значною мірою визначається культурою суспільства чи колективу (або особи), 
емоційним станом та відданістю традиціям.  

Сьогодні фахівці багато говорять про необхідність удосконалення державного 
та муніципального управління, впровадження певних інновацій. Але це стосується 
здебільшого засобів і способів здійснення окремих дій, форми і механізми 
залишаються традиційними, такими, що визначаються культурою і цінностями. 
Відомий американський соціолог Т. Парсонс вважає, що дія логічно містить актора, 
мету, ситуацію (засоби та умови), певний взаємозв’язок елементів (нормативну 
орієнтацію дії). Під нормою розуміється вербальний опис конкретного перебігу подій, 
який розглядається як бажаний у поєднанні з приписом щодо узгодження майбутніх 
дій із цим взірцем, а також те, що практичні системи дій та їх частини ніколи не 
бувають цілком нормативними або ненормативними, а завжди містять як одні, так і 
інші» [8, с. 242]. 

«Соціальне управління — це управління, здійснюване у людському суспільстві, 
людьми по відношенню до людей. І суб'єкт, і об'єкт управління представлені тут 
людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у соціальному 
середовищі, головним і провідним є людський фактор. Основними категоріями 
соціального управління є ті самі суб'єкт, об'єкт, керуючий вплив, зворотні зв'язки, 
управлінська система. Проте їх зміст, форми і методи впливу, цілі взаємодії, принципи, 
на яких вони базуються, стають зовсім іншими, кардинально відмітними від того, що 
спостерігається у технократичних і біологічних системах. Усі відомі категорії набувають 
у соціальному управлінні конкретного вираження у діях людей, їх колективів, у їх 
взаємозв'язках. 

Управління має місце у будь-якому суспільстві і, практично, у будь-якому 
людському колективі. Залежно від історичних, екологічних, політичних та інших 
обставин можуть змінюватися його цілі, форми, методи. Незмінною залишається 
необхідність в управлінні. Функції, породженій суспільством, без якої воно не може 
обійтися. 

Основою потреби в управлінні є проста на перший погляд обставина, властива 
у будь-якому людському колективу. Це — співробітництво людей всередині 
колективу. Саме співробітництво, спільна діяльність заради досягнення конкретних 
цілей, перетворює окремо взятих людей у колектив.» 
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Суспільство в цілому є результатом спільної діяльності людей, їх 
співробітництва. Більше того, в подібному розумінні суспільство — найвища форма 
спільної праці людей, а управління — атрибут суспільного життя. 

Виходячи з викладеного, визначимо найсуттєвіші, на наш погляд, ознаки 
соціального управління: 

1) соціальне управління завжди присутнє там, де виникає спільна діяльність 
людей; 

2) його головне призначення полягає у здійсненні регулюючого впливу на 
поведінку учасників спільної діяльності; 

3) функції соціального управління (координація, узгодження, планування, 
контроль, нагляд, примус) реалізуються в рамках суспільних відносин; 

4) внаслідок соціально-управлінських впливів виникають управлінські 
відносини, які є різновидом, по-перше, суспільних, а по-друге, — вольових відносин; 

5) соціальне управління є різновидом людської діяльності. 
На підставі цих ознак можна сформулювати визначення соціального 

управління [23]». Атаманчук Г. В. вважає: «що управлінську діяльність можна 
визначити як сукупність навичок, умінь, способів, засобів доцільних дій людини у 
сфері управління, що відпрацьовані історичним досвідом, науковим пізнанням і 
талантом людей.  

Ковбасюк Ю. В. стверджує: «…що в державному управлінні ця діяльність 
відображає його властивості, а саме: єднання з державною владою, системність, 
об’єктивну універсальність тощо. Крім того, їй притаманні такі характеристики, 
Прийняття та реалізація управлінських рішень. Управлінська діяльність як 
інтелектуальний зміст, інформаційна насиченість, колективізм, багатогранність за 
проявами, нормативно-правова заданість. У зв’язку з тим, що державний службовець 
постійно виконує розумові і вольові операції з аналізу, оцінки, відбору, рішення, 
підпорядкування і виконання, контролю тощо, науковець визначає управлінську 
діяльність як складне соціально-психологічне явище з яскравою домінантною волі. 
Для державного управління характерною є колективна дія, оскільки суб’єкт 
представлений великими колективами працівників (міністерства, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи місцевих рад тощо). У зв’язку з цим для забезпечення 
якості управлінської діяльності великого значення набувають рівень освіченості і 
кваліфікації усього колективу, наявність за- гальносистемної і організаційної мети, 
якість нормативної бази, спрямованість організаційної культури, рівень організації 
праці в системі, а також спрямованість мотивації праці і контролю в системі та в 
кожній установі. Орієнтуючись на перелік компонентів системи державного 
управління, слід зазначити, що діяльність у ній пов’язана із виконанням функцій і робіт 
(основних, головних та допоміжних) у межах чинної структури відповідно до мети, 
принципів і технології з використанням інформації, техніки та методів. [8, с.243-244]  

Воронкова В. робить висновки:«Кожна організація повинна характеризуватися 
такими змінними: комунікації, мотивації, прийняття рішень, контроль і 
координації.»[4,  с.312] 

Функція прийняття управлінських рішень містить такі етапи: виявлення та 
аналіз проблемної ситуації; встановлення обмежень та визначення критеріїв для 
оцінювання альтернатив; формування альтернативних варіантів рішення; оцінювання 
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цих варіантів за визначеними критеріями; вибір найкращої альтернативи. Якщо 
застосовується модель прийняття раціонального рішення, то йдеться про вибір 
оптимальної альтернативи за встановленими критеріями. У процесі управлінської 
діяльності, як правило, необхідно здійснювати всі функції. Наприклад, роботи з 
аналізу ситуації чи реалізації рішення необхідно спланувати, організувати, 
вмотивувати виконавців та проконтролювати. Основні функції менеджменту теж тісно 
пов’язані між собою: процес планування треба організувати, особливо якщо йдеться 
про велику установу, регіон або державу; для ефективної роботи необхідно також 
забезпечити належний контроль та стимулювання праці. Тобто на практиці це єдиний 
безперервний процес, розподіляти його доцільно з метою аналізу та підвищення 
якості здійснення кожної функції та етапів управлінської діяльності [8, с. 248].  

Воронкова В. наголошує: «В процесі управління використовується безліч 
різноманітних способів, підходів і прийомів, що дозволяють упорядкувати, ціле 
спрямувати й ефективно організувати виконання функцій, етапів, процедур і операцій, 
необхідних для прийняття рішень. У сукупності вони виступають як методи 
управління, під якими розуміються способи здійснення управлінської діяльності, які 
вживаються для постановки і досягнення її мети. Методи посідають особливе місце в 
управлінні, оскільки на їх грунті відбувається взаємне збагачення теорії і практики 
управління.В сучасних умовах зростає складність управлінських завдань, що зумовлює 
потребу в постійному розвитку і вдосконаленні методологічних положень, методів і 
методичних рекомендацій. Для реалізації комплексу управлінських задач та вибору 
оптимальних методів прийняття управлінських рішень слід [4, с. 428-429]: 

охарактеризувати всю сукупність наукових методів, що використовує персонал 
в процесі прийняття рішення; 

визначити сферу використання певної групи методів або окремого методу 
залежно від типу рішення, що приймається; 

визначити конкретні умови, в яких приймається рішення.  
Методи обґрунтування управлінського рішення використовуються в 

комплексно, що визначається наявністю формальних і неформальних факторів, які 
складають ситуацію.» 

Використовуючи підходи, способи, прийоми, за допомогою яких здійснюються 
різні види управлінських рішень, носять назву конкретних або специфічних методів. 
Рішення бувають різні не теліжки за значенням, але й за способом прийняття, одні ми 
приймаємо швидко, інші потребують від нас роздумів.  

Рекомендації: 
 1. Дотримання сприятливого морально-психологічного клімату в 

Університетах.  
2. Створення умов для розкриття студентами своїх здібностей, таланту, 

прагненню досягнути цілі, не уникати від  відповідальності та брати на себе 
відповідальність любої складності. 

3. Продовжити формування власної культури (цінностей, моральних норм), яка 
б панувала в університеті та здатна надати сенс діяльності, врядуванні молоді, 
наповнити її змістом, стимулювати позитивною активністю і допомогу викладачів у 
вирішенні спірних питань. 
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4. Виконувати комплекс правил, обов’язків по відношенні до себе, до інших, 
вміти самостійно відстоювати вірну свою позицію.  

5. Доповнювати та удосконалювати в собі відповідальність, яка би мала 
динамічний характер, розвивалась та трансформувалась разом з суспільними 
відносинами. 

6. Розвивати у студентів самоорганізацію, свідомо відноситися до доручень які 
би їм не належали. Вчитися приймати критичні рішення, вміти контролювати себе та 
самореалізуватися в університетському середовищі. 

Висновок: Щоб прийняти правильне рішення, у зв’язку з ускладненням 
соціальних процесів спостерігається значне збільшення кількості критеріїв і показників 
для визначення параметрів чисельних суспільних явищ. Тому, молодь яка приймає 
участь у врядуванні в Університетах повинна для себе чітко розуміти яка велика 
відповідальність на них покладається. 
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Портфоліо як чинник актуалізації особистості студента в умовах цифрового 

інклюзивного середовища 
 

Розбудова нової школи – це провідна мета сучасної педагогічної освіти, що 
обумовлена формуванням педагога-дослідника, який свідомо застосовує інноваційні 
засоби. В першу чергу, йдеться про доступ до якісної освіти молоді з особливостями 
розвитку, активне сприяння у відвідуванні освітніх закладів обумовлено прагненням 
розширювати якість освіти за рахунок взаємодії і заохочуванні участі в житті спільноти. 
Акцентуємо, що при швидкому зростанні цифрових технологій головними 
напрямками підтримки молоді з в освітньому інклюзивному процесі є використання 
цифрових інструментів, які дозволяють сприяти її розвитку через реалізацію 
різноманітних освітніх інновацій.  



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

79                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

Врахування властивостей студентоцентрованого навчання та партнерських 
відносин між викладачем і студентами визначає особливості розбудови 
співробітництва та діалогу рівноправних суб’єктів [1, 5, 6]. У такий спосіб, обидві 
сторони (викладач і студенти) характеризуються включенням до співпраці та спільного 
мислення, що викликано загальною спрямованістю на керування індивідуалізованими 
навчальними програмами особистості на основі само- та взаємоаналізу. Безперечно, 
ця проблема потребує створення більш ефективної системи діагностики щодо 
виявлення труднощів у навчанні та визначення ефективних заходів для їх подолання.  

Цей підхід активізує студентів, що опановують засоби самооцінювання та 
рефлексивного мислення. Як свідчить досвід, велика увага в цьому сенсі має 
приділятися е-портфоліо – це своєрідний “щоденник” успіхів та досягнень, що є 
засобом вимірювання результатів діяльності, передбачає розвиток здібностей, через 
представлення документованих досягнень, звітів та різних форм самооцінки. 
Наприклад, для розробки е-портфоліо використовують не тільки презентації Power 
Point, але й різні мережеві ресурси, наприклад, інтернет-платформи, сторінки 
соціальних мереж, засоби інфографіки, інтелект-карти тощо. Іншими словами, е-
портфоліо є ефективним інструментом візуалізації даних, допомагає обмірковувати 
особливості дизайну та змісту, організовувати колекції якісних характеристик для 
наочної і виразної презентації досягнень. Без сумніву, е-портфоліо також важливо 
розглядати у розв’язані завдань, що спрямовані на конструювання інклюзивного 
освітнього середовища нового покоління [4]. 

Отже доцільно виокремити два провідних принципи щодо використання 
портфоліо: зовнішній – для ознайомлення інших (вчителів, комісії, учасників 
конференції тощо) з досягненнями особистості, визначення їх значущості, надання їм 
відповідної оцінки та представлення характеристики особливостей індивідуальної 
діяльності, внутрішній – для розвитку особистості та досягнення подальших успіхів за 
умов підвищення рефлексивної діяльності, мотивації, розмаїття форм та вироблення 
більш чітких уявлень про власні успіхи, недоліки і можливості.  

Як свідчить наш досвід роботи з першокурсниками, на початковому етапі 
впровадження портфоліо не всі студенти готові свідомо використати широкі 
можливості для самостійної роботи щодо оцінювання, осмислення та коригування 
власної діяльності. Водночас, портфоліо сприяє актуалізації особистості студента, 
створення якого розуміється як спільний процес перегляду і переоцінювання якісних 
характеристик та безпосередньо самого процесу навчально-пізнавальної діяльності 
на основі реалізації навчальних завдань та обміну інформацією щодо їх виконання. У 
такий спосіб, дуже важливо, щоб викладач і студенти заздалегідь обговорювали 
очікувані результати, мету оцінювання, критерії оцінювання, конкретні методи тощо. 

Зрозуміло, функціональність портфоліо зумовлюється свідомою організацію 
навчально-пізнавальної діяльності та самонавчання [2, 3], а саме: студенти 
навчаються відповідати за розуміння того, що їм необхідно знати й вміти робити, ясно 
усвідомлють рівень власних успіхів, визначають цілі та напрями подальшого росту, а 
також здобувають здатність до розробки планів удосконалення власної діяльності 
(розуміння, застосування, аналітичних дій, узагальнення, оцінювання). Тобто 
використання портфоліо дозволяє визначити загальний потенціал студентів, 
скорегувати досконалість індивідуальних навчальних програм, зміст, форми, методи 
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та засоби організації діяльності, зокрема, інтегрованих знань, загальних 
компетентностей (критичного мислення, креативності, комунікативних навичок тощо).  

Таким чином, доцільно виокремити наступні функції портфоліо: 1) 
інформаційна (свідчить про рівень розвитку здібностей, особистісних змін, досягнень, 
опанування вмінь, навичок та способів діяльності); 2) мотиваційна (заохочує до 
активної освітньої діяльності та самореалізації); 3) розвиваюча (сприяє творчому 
підходу до виконанню завдань, розвитку здібностей); 4) дослідницька (дозволяє 
обробляти інформацію – збирати, аналізувати та узагальнювати, визначати напрями 
подальшого пошуку); 5) виховна (формує самосвідомість та адекватну самооцінку); 6) 
діагностична (визначає причини результатів навчання) .  

Безперечно, це зумовлює зміну стилю викладання, акценти переносяться на 
процеси мотивації, міркування, рефлексії тощо. Роль викладача у такому процесі 
спрямована на реалізацію доброзичливого зацікавленого коригування та 
стимулювання навчальної діяльності, що перетворює студентів на активних суб’єктів 
навчання. У такий спосіб відбувається поступовий перехід від зовнішнього управління 
освітньою діяльністю до свідомого самоуправління, коли студенти спроможні 
самостійно визначати цілі, зміст, способи діяльності, оцінювання набутого досвіду. 
Таким чином, портфоліо стає прикладом автентичного оцінювання, що 
пропонує/моделює метод, який орієнтовано на процес рефлексивної діяльності щодо 
адекватного самооцінювання та взаємооцінювання, аналізу якості процесу навчання 
та розвитку.  

Безперечно, на початку створення портфоліо всебічного усвідомлення 
потребують формати організації матеріалів, критерії оцінки портфоліо, вимоги до його 
змісту та структури. Серед головних питань, що мають ретельно обговорюватися, по-
перше, причини впровадження портфоліо (у який спосіб створення портфоліо 
відповідає цілям та змісту курсу), по-друге, важливо підкреслити мету, задачі та 
принципи добору матеріалів. У такий спосіб, доцільно виокремити три типи 
портфоліо, в залежності від рівня опанування зазначеної навчально-пізнавальної 
діяльності: 1) робочий портфоліо або портфоліо-огляд, 2) портфоліо-звіт або 
портфоліо-презентація, 3) портфоліо-самооцінка та/або взаємооцінка. Зрозуміло, за 
нашою класифікацією портфоліо-самооцінка відповідає найвищому рівню 
незалежності та свідомості студентів у власному розвитку, що базується на глибокому 
розумінні його переваг у порівнянні з традиційним підходом до навчання.  

У подальшому портфоліо стає механізмом встановлення надійного зворотного 
зв’язку, що сприяє розвитку певних аспектів контрольно-оціночної діяльності 
особистості, а саме: (і) аналізу особливостей виконаної роботи, (іі) визначення 
критеріїв та обґрунтування її оцінки, (ііі) пошук напрямів удосконалення.  

Підсумовуючі необхідно зазначити, що під сучасну пору портфоліо стає одним 
з чинників всебічного визначення не тільки якості знань особистості, але 
розглядається [7] як ефективний засіб розвитку навичок 21 століття, зокрема, 
саморегулювання, когнітивного моніторингу, творчої самореалізації студентів, що 
обумовлюється здатністю до цілепокладання (вміння ставити цілі, планувати її 
досягнення у відповідності до власних здібностей, характеру, оптимальних темпів), 
цілеспрямованості (стійкості в досягненні мети, наполегливість щодо доведення 
справи до кінця), ініціативності, рефлексії (вміння аналізувати етапи індивідуальної й 
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колективної діяльності, використовувати засоби, відшукувати протиріччя), вміння 
ставити запитання, нормотворчості (вміння формулювати правила діяльності, систему 
відповідних законів, прогнозувати результати), змістовне бачення (вміння 
представити образними засобами змістовну ідею об’єктів/процесів, що 
досліджуються) тощо.  
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оскільки тільки якісна освіта може виконувати роль драйвера суспільних змін і 
забезпечити бажаний поступ.   

Дискурс про якість вищої освіти у другому десятиріччі 21-го століття 
поповнився проблематикою культури якості вищої освіти.  Наразі поширена думка, що 
система забезпечення якості ще не гарантує якості вищої освіти, якщо не має 
підтримки академічної спільноти, студентства, ректорського корпусу та не підкріплена 
національним дискурсом щодо якості вищої освіти [1, 12; 2, 17]. 

Сьогодні розвиток вітчизняної системи вищої освіти, включно із розвитком і 
вдосконаленням її системи якості, відбувається під впливом Болонського процесу, у 
співпраці з іншими системами вищої освіти держав – учасниць Болонського процесу, у 
соціокультурному, нормативно-правовому, концептуально-інструментальному 
контексті Європейського простору вищої освіти (далі – ЄПВО).    

У Болонському процесі та творенні ЄПВО важлива роль належить студентам як 
головним стейкхолдерам та кінцевим споживачам вищої освіти [3, 17]. Невисока 
активність українських студентів, як і активність студентів інших держав – учасниць 
Болонського процесу, свідчить про те, що 1) молоді люди не повною мірою розуміють 
значущість якості вищої освіти та 2) не усвідомлюють можливості і силу впливу ЄПВО 
на формування якості вищої освіти та інші її аспекти. 

Мета статті:  розкрити зміст та природу ЄПВО як контексту (середовища) для 
модернізації, розвитку та підвищення якості вітчизняної системи вищої освіти.    

Вивчення культури якості вищої освіти має доволі довгу історію і триває 
протягом перших двох десятиліть 21 століття. Втім, сьогодні немає загально визнаного 
визначення,  яке б стисло і ґрунтовно пояснювало зміст термінологічного сполучення 
«культура якості вищої освіти». Культуру якості вищої освіти визначають як: спільні 
(колективні) цінності, переконання, очікування, уподобання, усталені практики 
взаємодії і комунікації, моделі поведінки, організаційне середовище, організаційний 
клімат  [4].   

У найкращий спосіб культуру якості ВО можна визначити через компоненти, які 
цю якість забезпечують. За результатами  дослідження «Світоглядні пріоритети 
гуманізації вищої освіти», підготовленого у відділі політики та врядування у вищій 
освіті Інституту вищої освіти НАПН України [5], було сформовано узагальнений перелік 
елементів культури якості вищої освіти. 

Довгий, але не вичерпний, список елементів культури якості вищої освіти 
включає: 

систему забезпечення якості: структури / університетські підрозділи, 
відповідальні за моніторинг, збір та аналіз даних, їх оприлюднення, обговорення 
тощо; 

процеси, процедури, інструменти, що застосовуються системою забезпечення 
якості;   

індикатори вимірювання, оцінювання, забезпечення та вдосконалення якості; 
наявні практики і підходи до вимірювання, оцінювання, забезпечення та 

вдосконалення якості вищої освіти;  
стратегії, статути, програми розвитку, положення, кодекси, інші установчі 

документи та локально-правові акти, через які формалізуються політика забезпечення 
якості та культура якості вищої освіти;  
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ресурси;  
програми розвитку персоналу; 
запровадження інструментів поширення кращих практик та обміну досвідом;   
керівництво, віддане культурі якості вищої освіти;  
лідерство, що підтримує її формування; 
комунікацію;  
активну участь усіх учасників освітнього процесу, партнерство і співпраця між 

ними;   
співпрацю з зовнішніми стейкхолдерами;  
структури ухвалення рішень, що сприяють / дозволяють активну участь різних 

стейкхолдерів ЗВО, зовнішніх і внутрішніх;  
цінності і принципи, які поділяє університетська спільнота, у прагненні 

вдосконалити, підвищити якість освітньої діяльності;   
поведінкові норми, традиції, ставлення (наприклад, до плагіату, списування); 
ідеї, міфи, оповідання, що домінують у внутриуніверситетському дискурсі [5, 

143-144]. 
Європейська асоціація університетів (European University Association3, далі – 

EUA)  пропонує виділяти в культурі якості вищої освіти два виразних компоненти: 1) 
інфраструктуру для забезпечення якості вищої освіти та 2) колективну та індивідуальну 
прихильність до безперервного підвищення і вдосконалення якості; при цьому 
обидва компоненти ґрунтуються на принципах довіри, комунікації та участі [6, 3]. 
Перший компонент – формальний, структурно-управлінський – включає: систему 
забезпечення якості ЗВО, його підрозділи, персонал, відповідальний за питання 
забезпечення якості; установчі документи та локально-правові акти ЗВО, стратегії і 
програми розвитку; інструменти та індикатори вимірювання, оцінювання, 
забезпечення та вдосконалення якості; ресурси, що їх виділяє ЗВО на систему 
забезпечення якості;  структури ухвалення рішень, що передбачають участь різних 
стейкхолдерів, зовнішніх і внутрішніх. 

До другого – ціннісно-поведінкового – компоненту належать: цінності, 
принципи, прагнення, традиції університетської спільноти; поведінкові норми, 
розвиненість комунікації, співпраці, партнерства, лідерства.  Перший компонент 
характеризується як «твердий» (hard), другий – як «м’який» (soft). Обидва компоненти 
культури якості є важливими і не можуть існувати один без одного [6; 7]. «М’який» 
компонент культури якості вищої освіти є середовищем (або контекстом), у якому 
функціонують, розвиваються і вдосконалюються елементи інфраструктури 
забезпечення якості.   

Культура якості вищої освіти формується багатьма учасниками і 
стейкхолдерами освітнього процесу під впливом ширшого контексту: локального 
інституційного (внутриуніверситетського), національного, загальноєвропейського, 
глобального. Локальний інституційний контекст більшою мірою впливає на культуру 
якості окремого ЗВО,  оскільки остання є субкультурою загальної організаційної 
культури ЗВО разом із субкультурами академічної доброчесності, лідерства, 
соціальної відповідальності тощо. Тиск глобального контексту на культуру якості 

                                                        
3. European University Association – URL: http://www.eua.be.    
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вищої освіти України сьогодні відчутний, але не вирішальний і не є предметом даного 
дослідження.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної вищої освіти і формування культури її 
якості вирішальне значення має ЄПВО, який є одночасно національним і 
загальноєвропейським контекстом як «простір вищої освіти країн-учасниць 
Болонського процесу, що проводять узгоджену і прозору освітню політику». [8, 23]. На 
офіційному сайті ЄПВО представлений як багаторівневий, багатонаціональний, 
багатосуб’єктний і багатовимірний ландшафт [9]. У творенні ЄПВО беруть участь 48 
держав – учасниць; простір твориться ініціативами і зусиллями багатьох стейкхолдерів 
загальноєвропейського, міжнародного, національного, регіонального, локального та 
інституційного рівнів: органами ЄС та Ради Європи; європейськими НУО, спеціально 
заснованими для сприяння та прискорення Болонського процесу; посадовцями 
Міністерства освіти і науки України, освітніми установами та їх науково-викладацьким 
складом; громадськими організаціями регіонального (наприклад, обласні спілки 
ректорів) та національного рівнів (як-то Українська асоціація студентів);  
працедавцями, національними та міжнародними експертами.  

За виключенням міжміністерських конференцій, які займають виняткову 
позицію серед інших суб’єктів Болонського процесу як його «законодавець», решта 
учасників і творців ЄПВО є рівноправними і мають рівні можливості впливати на 
процеси творення ЄПВО, хоча й відрізняються спроможністю це робити. Приміром, 
значний експертно-аналітичний потенціал накопичили кілька європейських 
міжнародних організацій, спеціально створених для підтримки Болонського процесу: 
EUA, Європейський студентський союз (European students’ union, далі – ESU4), 
Європейська  асоціація закладів вищої освіти (European Association of Institutions in 
Higher Education - EURASHE5), проект Eurostudent6 та інші. Їх веб-ресурси, електронні 
бібліотеки, безкоштовні друковані публікації є відкритими і доступними для усіх 
зацікавлених сторін.  Більшість вищезгаданих веб-ресурсів мають інтерактивні 
елементи: можливість задати питання експерту, винести проблему на громадське 
обговорення.  

Особливе місце серед учасників і творців Болонського процесу належить 
студентам, про що неодноразово згадують Болонські комюніке, експертні звіти, інші 
публікації. Студенти є кінцевими споживачами освітніх послуг і головними клієнтам 
ЗВО.   

Таким чином, ЄПВО твориться багатьма автономними суб’єктами та 
спільнотами суб’єктів, переважна більшість з яких є незалежними один від  одного та 
від інших спільнот. Приміром, студенти ЗВО1 можуть не відчувати повної незалежності 
від викладачів  у своєму ЗВО, проте вони абсолютно незалежні від викладачів ЗВО2. 

Проведення спільного форуму студентів ЗВО1 и ЗВО2 на тему оцінювання викладачів 
студентами дозволить підняти гострі питання та ухвалити необхідні рішення; дбаючи 
про репутацію свого освітнього закладу, викладачі навряд чи наважаться оскаржувати 
чи відміняти рішення, особливо коли вони будуть містити посилання на Болонські 
приписи. Ініціатива студентів ЗВО1 и ЗВО2 може бути  поширені і відтворені в інших 

                                                        
4. European students’ union - https://www.esu-online.org.   
5. EURASHE – URL:  https://www.eurashe.eu.    
6. Eurostudent – URL: http://www.eurostudent.eu 

https://www.esu-online.org/
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ЗВО, в інших країнах.  З часом вона може перетворитися на добру практику і бути 
рекомендована для загального застосування в ЄПВО. 

ЄПВО має кілька напрямів та вимірів, за якими здійснюється співпраця ЗВО та 
держав – учасниць на шляху до створення спільного простору вищої освіти, які ми 
пропонуємо визначати «вимірами ЄПВО»: інтернаціоналізація, мобільність, 
університетське врядування та автономія, викладання та навчання, науково-дослідна 
діяльність, забезпечення якості та культура якості, визнання періодів навчання, рамки 
кваліфікацій та інші. Важливим виміром є «участь студентів»: в університетському 
врядуванні, процесах  внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, 
просуванні академічної мобільності, інтернаціоналізації тощо.  

Значне місце у творенні ЄПВО займає дискурс, який за своїм характером може 
бути експертно-фаховим, адресованим освітянській спільноті, іншим стейкхолдерам 
вищої освіти (наприклад, працедавцям), або публічним, адресованим  громадськості. 
Крім  регулярних загальноєвропейських форумів, як-то Bologna Policy Forum7, 
European Quality Assurance Forum8, European Teaching and Learning Forum9, дискусії та 
консультації можуть  мати місце на різних майданчиках ЄПВО на європейському, 
національному, локальному та інституційному рівнях.  В Україні з 2009 року діє один з 
таких майданчиків за підтримки програми Еразмус+ [10]. Дискурс стимулює і 
підтримує процеси knowledge exchange (обмін знаннями) та mutual learning (взаємне 
навчання), які є важливими драйверами творення ЄПВО. 

Відповідно, для цілей аналізу ЄПВО може бути сегментований на рівні 
(приміром, для з’ясування наскільки національні системи вищої освіти  кількох держав 
– учасниць відповідають чи не відповідають Болонським принципам); або на виміри 
(наприклад: Болонський процес очима студентів; порівняльний аналіз процесів 
інтернаціоналізації університетів старих і нових держав-членів ЄС; або 
опрацьовування індикаторів мобільності як досягнення Болонського процесу), або 
проаналізований з позиції окремого ЗВО, його викладача або студента з метою 
визначити, чи конкретний ЗВО дотримується приписів Болонського процесу. 

Ініційований Болонською декларацією у 1999 році, ЄПВО сьогодні формується 
1) Болонським acquis10; 2) заходами, проектами, ініціативами, діяльністю країн, 
інституцій, спільнот, осіб, спрямованих на його реалізацію; 3) процесами knowledge 
exchange та mutual learning, завдяки яким поширюються кращі практики, відбувається 
осмислення, оцінка та переоцінка досягнень та прогалин у реалізації Болонського 
процесу. 

Перше надає стимулів Болонському процесу та розширенню і поглибленню 
ЄПВО; в свою чергу, реалізація на практиці Болонського acquis, надбання та 
напрацювання окремих національних систем та / або ЗВО створює підґрунтя для 
подальшого розвитку ЄПВО. Кращі практики, аналіз досягнень та помилок при 
впровадженні Болонського процесу, узагальнення інформації оформлюються у звітах, 

                                                        
7. Bologna Policy Forum – URL: http://www.ehea.info/pid34364/bologna-policy-forum.html.  
8. European Quality Assurance Forum – URL: http://www.ehea.info/cid107373/european-quality-assurance-
forum.html.  
9. European Teaching and Learning Forum – URL: https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-
teaching-forum.html.   
10. Acquis, acquis communautaire – у перекладі з французької “надбання” або “доробок співтовариств”. 
Детальніше: Лабораторія законодавчих ініціатив, URL:  http://parlament.org.ua. 

http://www.ehea.info/pid34364/bologna-policy-forum.html
http://www.ehea.info/cid107373/european-quality-assurance-forum.html
http://www.ehea.info/cid107373/european-quality-assurance-forum.html
https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html
https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html
http://parlament.org.ua/
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аналітичних оглядах і довідках, рекомендаціях та приписах та стають частиною 
Болонського acquis. 

Відповідно, у Болонському acquis можна виділити три виразних компоненти:  
нормативний, 
аналітично-оціночний,  
рекомендаційний. 
До першого належать Болонська декларація та наступні комюніке конференцій 

міністрів вищої освіти Європи: Празьке комюніке 2001 року, Берлінське комюніке 
2003 року, Бергенське комюніке 2005 року, Лондонське комюніке 2007 року, 
Льовенське комюніке 2009 року, Будапештсько-Віденська декларація 2010 
року, Бухарестське комюніке 2012, Єреванське комюніке (2015), Паризьке комюніке 
2018 року. Ці документи адресовані державам-учасницям Болонського процесу та 
накладають на них та національні ЗВО певні зобов’язання щодо модернізації вищої 
освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності, розширення доступу до 
університетської освіти, усунення перепон для академічної мобільності та визнання 
дипломів тощо. 

Другу групу складає  масив аналітичних звітів, оглядів, доповідей, довідок, 
підготовлених на замовлення та за участі різних учасників і стейкхолдерів Болонського 
процесу: Європейської Комісії, Групи супроводу Болонського процесу (Bologna Follow-
Up Group11), EUA, ESU, Eurostudent, Bologna Policy Forum, Європейської асоціації 
забезпечення якості вищої освіти (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education – ENQA12) та інших. Ці документи  виявляють кращі практики або недоліки у 
впровадженні Болонського процесу та створюють підґрунтя для вироблення 
рекомендації, настанов та приписів для швидшого, більш ефективного виконання 
зобов’язань взятих  державами – учасницями на виконання Болонських  комюніке.  

Досить часто документи Болонського acquis мають змішану природу, 
поєднуючи нормативні, аналітично-оціночний та рекомендаційні риси. Приміром, 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG), зважаючи на його назву, зміст та спосіб ухвалення (а саме Єреванською 
конференцією міністрів, відповідальних за вищу освіту) можна одночасно вважати 
документом нормативного та рекомендаційного характеру [11]. Регулярні звіти 
Європейського студентського союзу “Bologna with Student Eyes” поєднують два 
компоненти – аналітично-оціночний та рекомендаційний [3]. Окремі приклади 
приписів та рекомендацій звіту “Bologna with Student Eyes 2018” щодо ролі студентів у 
формуванні культури якості вищої освіти представлені у Таблиці 1.  

 Таблиця 1 
Позиції Європейського студентського союзу  щодо ролі студентів у формуванні 

культури якості вищої освіти (окремі приклади)  
 

Елементи 
культури якості вищої 
освіти 

Рекомендації звіту “Bologna with 
Student Eyes 2018” 

Посил
ання 

Цінності   Участь студентів у забезпечення якості стор. 

                                                        
11. Bologna Follow-Up Group – URL: http://www.ehea.info/pid34256/bologna-secretariat.html.  
12. European Association for Quality Assurance in Higher Education – URL: https://enqa.eu.  

https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtIRENVYUV0aUw3RFk
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtIRENVYUV0aUw3RFk
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtIbloyZzE4Yzc2MnM
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtISzAwbE5ETGoyQjA
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtISzAwbE5ETGoyQjA
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtISzAwbE5ETGoyQjA
https://drive.google.com/open?id=0B_jORfZbHWtISzAwbE5ETGoyQjA
http://www.ehea.info/pid34256/bologna-secretariat.html
https://enqa.eu/
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є фундаментальною цінністю ЄПВО   53 

Принципи  Студенти – повноправні та рівноправні 
учасники процесів забезпечення якості  

стор. 
41 

Поведінкові 
норми, традиції, 
ставлення 

Повага до права студентів на 
самоорганізацію та захист своєї думки має  
стати абсолютною вимогою у будь-якій країні 
ЄВПО   

стор. 
24 

Політика 
забезпечення якості, її 
практичне втілення та 
ресурси  

 

Запровадження ESG має стати не тільки 
політикою, але й доповнюватися практикою; 
щоб не залишитися  тільки політикою,  
запровадження ESG  має підкріплятися  
політичною волею та ресурсами  

стор. 
53 

Структури  
підтримки для сприяння 
активній участі студентів 
у процесах забезпечення 
якості  

Щоб студенти у представницьких 
органах  могли  виконувати свої  обов’язки у 
належний спосіб, мають існувати відповідні 
структури підтримки  

стор. 
24 

Програми 
розвитку персоналу, 
залученого про процесів 
забезпечення якості  

Тренінги для студентів, науково-
викладацького складу, адміністрації ЗВО 
мають стати обов’язковими 

стор. 
53 

 
Саме ця змішана природа Болонських положень (принципів, зобов’язань, 

рекомендацій, стандартів тощо) спонукає нас застосовувати ЄС-івський термін acquis 
(надбання, доробок), на відміну від звичних «нормативно-правова база», «нормативні 
акти» і т.п.. Для найменування різних за змістом і природою положень Болонського 
acquis пропонуємо застосовувати багатозначне слово «припис», яке одночасно може 
тлумачитися як «норма», «вимога», «правила», «вказівка» та як «порада», «правило 
співжиття», «норма поведінки» [12].  

Таким чином, ЄПВО твориться Болонськими приписами та діяльністю держав-
учасниць Болонського процесу, включно з їх системами вищої освіти, спрямованими 
на створення єдиного освітнього простору без кордонів, у якому студентам належать 
не менш активна роль, ніж міністрам, відповідним за вищу освіту, або ректорам.  

Проведений аналіз ЄПВО як контексту для розвитку культури якості вищої 
освіти дозволяє зробити такий висновок: 

Культура якості вищої освіти і ЄПВО обидва мають контекстуальну природу: 
вони є середовищем для формування та функціонування об’єктів та систем; у 
першому випадку – системи забезпечення  якості вищої освіти, у другому – системи 
вищої освіти.  Формування культури якості вищої освіти як середовища, сприятливого 
для постійного вдосконалення учасників освітнього процесу та поліпшення якості 
викладання, навчання, управління, науково-дослідної роботи, інших напрямів 
діяльності ЗВО відбувається у  ширшому контексті  ЄПВО  та під його впливом.  

Наразі існує достатня база Болонського acquis, яке акцентує активну позицію та 
конкретизує роль студентів  у забезпеченні якості та формуванні культури якості вищої 
освіти.   
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Оскільки Україна є  державою – учасницею Болонського процесу та 
приєдналася до ЄПВО, його норми і приписи поширюються на усіх учасників 
освітнього процесу: очільників освіти, ЗВО, ректорів, викладачів, студентів. Завдяки 
Болонському процесу студенти отримують більше важелів впливу, одночасно 
збільшується їх відповідальність за власні освітні досягнення та за якість вищої освіти 
взагалі.  

Разом з тим, ЄПВО «озброює» студентів інструментарієм забезпечення та 
формування культури  якості вищої освіти: майданчиками для дискусій, платформами 
з узагальнення кращих практик та обміну знань, експертними порадами та 
консультаціями, пілотними проектами і програмами, рекомендаціями та 
настановами.  
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Академічний персонал та студенти у ефективному врядуванні університету 
 

Анотація 
У даній статті розглядається роль академічного персоналу та студентів у 

ефективному врядуванні університету. Актуальність дослідження підтверджена 
багатьма європейськими документами, в яких простежується ключова роль 
академічного персоналу та студентів у прийнятті важливих рішень на національному, 
інституційному та академічному рівнях. Подано визначення та основні функції 
академічного персоналу у країнах Європейського простору вищої освіти та науково-
педагогічних працівників відповідно до закону України. Проведено системний аналіз 
органів управління та їх основних функцій та роль академічного персоналу та 
студентів у даних органах. Зазначено, що студенти та академічний персонал залучені 
до органів управління закладу вищої освіти України та приймають там активну участь  
Охарактеризовано національне, інституційне та академічне врядування європейських 
країн. Визначено основні критерії та цінності ефективного врядування. 
Проаналізовано структуру, склад та функції органів врядування у країнах 
Європейського простору вищої освіти. Розглянуто ключові принципи ефективного 
залучення студентів до органів врядування та ефективна взаємодія академічного 
персоналу та студента. Визначено, що країни Європейського простору вищої освіти 
залучають студентів до органів університетського врядування, проте часто кількість 
місць та голосів студентів замала для того, щоб надати студентам ту можливість 
впливати, якої вони б хотіли. 

Ключові слова: академічний персонал, студенти, науково-педагогічні 
працівники, управління, органи врядування, ефективне врядування, функції 
управління та врядування, Європейський простір вищої освіти, прийняття рішень. 

 
З самого початку Болонський процес  визнавав студентів як одних із основних 

зацікавлених сторін університету, які беруть безпосередню участь у формуванні та 
створенні освітнього процесу. У Празькому комюніке13 2001 року зазначається, що 
студенти вважаються повноправними членами університетської спільноти. Міністрами 

                                                        
13

 Ministerial Conference Prague Communiqué, 2001. – URL:  http://www.ehea.info/cid100256/ministerial-
conference-prague-2001.html 

http://sum.in.ua/s/prypys
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наголошено, що залучення студентів як компетентних, активних та конструктивних 
партнерів у створення та формування Європейського простору вищої освіти вкрай 
необхідне і, що важливо – вітається. Міністри підкреслили, що студенти повинні брати 
участь та впливати на організацію та на зміст освіти в університетах. 

Будучи членами цієї спільноти, з демократичних міркувань стає логічним та 
зрозумілим, що студенти повністю залучаються у процес прийняття університетських 
рішень. 

Європейський союз студентів (European Student Union 2016)14 багато років 
використовує концепт сучасної співдружності (concept of Modern Collegiality), в якому 
наголошується та підкреслюється важливість академічної співдружності, яка включає в 
себе визнання та об’єднаність студентів та академічного персоналу у спільній меті та 
їх залученність у прийнятті управлінських рішень університету. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що вона представлена та широко 
обговорюється на зустрічах міністрів – комюніке та європейських деклараціях. Однією 
з таких декларацій є Будапештcько-Віденська декларація про створення 
європейського простору вищої освіти, 201015  в   якій обговорюється  та наголошується 
про зобов’язання працювати над більшим залученням працівників вищої освіти та 
студентів до запровадження і подальшого розвитку Європейського простору вищої 
освіти. Визнається ключова роль академічної спільноти – керівників закладів, 
викладачів, дослідників, адміністративного персоналу та студентів - у втіленні 
Європейського простору вищої освіти, забезпечуючи тих, хто навчається, 
можливостями для отримання знань, умінь і компетенцій для побудови їхньої кар’єри 
та життя як громадян демократичних країн, а також для їх особистісного розвитку. 
Усвідомлюється потреба в сприятливіших умовах для виконання своїх завдань 
працівниками вищих навчальних закладів. Повністю підтримується участь працівників 
вищих навчальних закладів та студентів у структурах, щоприймають рішення, на 
європейському, національному та інституційному рівнях.  

В Бухарестському комюніке, 201216 року підтверджується зобов’язання 
міністрів підтримувати відповідальність держави за вищу освіту та визнається 
необхідність відкрити діалог щодо фінансування та урядування (governance) у вищій 
освіті. Міністри наголошують про важливість подальшого розвитку належних 
інструментів фінансування заради досягнення спільних цілей. Більше того, 
наголошується на важливості розвитку більш ефективних структур урядування 
(governance) та управління (management) у вищих навчальних закладах. Міністри 
зобов’язуються підтримувати залучення студентів і працівників до структур 
урядування на всіх рівнях та підтверджують свій вибір на користь автономних і 
підзвітних вищих навчальних закладах, що обирають  академічну свободу. 

 В Єреванському комюніке, 201517 року міністри підтримують та захищають 
студентів і академічну спільноту в їхніх правах на академічну свободу та гарантують їх 

                                                        
14 European Student Union 2016. – URL: https://www.esu-online.org 
15 Будапештcько-Віденська декларація про створення європейського простору вищої освіти, 2010 - 
URL:http://www.ehea.info/cid101033/budapest-vienna-declaration.html 
16 Ministerial conference Bucharest Communique. – URL:https://www.ehea.info/cid101043/ministerial-
conference-bucharest-2012.html 
17

 Yerevan Communiqué: EHEA Ministerial Conference, 2015. - URL: 
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf 

http://www.ehea.info/cid101033/budapest-vienna-declaration.html
https://www.ehea.info/cid101043/ministerial-conference-bucharest-2012.html
https://www.ehea.info/cid101043/ministerial-conference-bucharest-2012.html
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
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представництво як повноправних партнерів в управлінні автономними закладами 
вищої освіти. Участь студентів та академічного персоналу у демократичному 
врядуванні (democraticgovernance) університету є однією із цінностей (values) 
Європейського простору вищої освіти.  

У Паризькому комюніке 2018 р18. наголошується на важливості зростаючої ролі 
основних стейкхолдерів в успіху Болонського процессу, до складу яких входить 
академічний персонал та студенти. 

В Парижі міністри Європи сформували цінності Європейського простору вищої 
освіти. Серед них - академічна свобода, доброчесність, інституційна автономія, участь 
студентів і академічного персоналу у врядуванні. 

Згідно з The UNESCO Recommendation, які відповідають the Status of Higher-
Education Teaching Personnel, 1997 (UNESCO, 1997a)19  академічний персонал має 
право на академічну свободу, яка включає в себе свободу викладання, дослідження, 
публікування та право на свободу брати участь в органах врядування університету.  

Так само, як і академічний персонал, студенти теж мають свої права. Щоб 
уникнути неприємних моментів, пов’язаних з навчанням, будь-коли та будь-де 
потрібно пам’ятати, що, крім прав, студент має і обов’язки. 

На прикладі, розглянемо права та обов’язки студент, які визначаються Законом 
України «Про освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Національного 
фармацевтичного університету.20  

Студент має право: 
бути обраним до вищого колегіального органу університету – Ученої ради; 
отримувати стипендію та матеріальну допомогу відповідно до чинного 

законодавства; 
брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій; 
користуватися лабораторіями, навчальними класами, бібліотекою та 

читальними залами, спортивною базою та ін.; 
брати участь у науково-дослідній роботі кафедр, наукових гуртків та семінарів, 

які створюються кафедрами та науковим студентським товариством; 
під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, 

встановленими чинним законодавством (додатковою відпусткою тощо); 
на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального 

закладу в порядку, встановленому положеннями Міністерства освіти та науки та 
Міністерства охорони здоров’я України; 

студенти, що приїхали на навчання з інших міст, мають право на проживання у 
гуртожитках університету, однак можуть бути виселені з них при відрахуванні з НФаУ, 
а також за порушення Правил внутрішнього розпорядку університету. 

Студент зобов’язаний: 
виконувати Правила внутрішнього розпорядку Національного 

фармацевтичного університету; 

                                                        
18 Paris Communiqué: EHEA Ministerial Conference, 2018. – URL: 
http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf 
19 UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. – URL: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
20 Національний фармацевтичний університет. – URL: http://nuph.edu.ua/nash-universitet-2/studentu/ 

http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf
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виконувати вимоги навчального плану в терміни, встановлені графіком 
навчального процесу; 

своєчасно інформувати керівництво факультету у випадку неможливості 
відвідувати заняття, складати та перескладати модульний контроль, виконувати 
контрольні роботи тощо; 

акуратно та бережливо ставитися до майна університету: обладнання, 
приладів, інвентарю, підручників тощо. 

Під час семінару Навчальний візит "Студенти в центрі уваги: студент як партнер 
в управлінні вищою освітою та забезпечення якості", що фінансується Європейським 
Союзом та організований командою SPHERE (5-6.04.2017)21 HERE експертам та 
студентам було представлено широкий спектр прикладів, як студенти залучаються до 
управління вищою освітою та забезпечення якості в різних країнах. Було вивчено 
аспекти залучення на національному рівні (організація та законодавство), 
інституційному рівні (організація та загальні відносини), на рівні окремих працівників 
та на рівні студентів та їх формальних органів.  

Оцінюючи Україну на основі цього семінару, було зроблено висновок, що 
надійний фундамент для залучення студентів був викладений новим Законом про 
вищу освіту (2014 р.), Проте місцеві практики свідчать, що хоча в країні дотримуються 
формальних вимог до залучення студентів, насправді студентські самоврядні органи 
часто не мають важелів та можливостей для впливу на освіту. Крім того, гарантоване 
забезпечене фінансування органів самоврядування студентства без адекватної 
підзвітності, з одного боку, надає студентам повноваження зловживати / неправильно 
використовувати ці кошти, а з іншого - дає можливість університетським 
адміністраціям отримувати залежне від них студентське самоврядування. 

На семінарі була розглянута тема участі студентів в управлінні університетами. 
Розглядалися досягнення Європейського студентського союзу (ESU)22, метою якого є 
об'єднання, надання ресурсів, тренінгів та інформування національних представників 
студентів щодо політики розвитку вищої освіти на європейському рівні шляхом 
проведення досліджень, партнерських проектів та кампаній в Європі, надання 
інформаційних послуг та видання публікацій для студентів, політиків та фахівців вищої 
освіти. ESU зосереджується на 4 доменах: 1) доступ та підтримка (соціальний аспект); 
2) громадська відповідальність за освіту (управління та фінансування); 3) якість та 
прозорість (структурні реформи, академічні справи, студенто-центроване навчання); 
4) мобільність та інтернаціоналізація. ESU займається такою діяльністю: 
представництво та адвокатська діяльність; дослідження та розробка концепції; 
розвиток потенціалу та обмін інформацією. Позиція ESU щодо участі студентів в 
управлінні університетами: "Студент є партнером, а не лише клієнтом", студенти є 
повноправними членами академічної спільноти. ESU визнає, що у багатьох країнах 

                                                        
21 Навчальний візит "Студенти в центрі уваги: студент як партнер в управлінні вищою освітою та 
забезпечення якості", що фінансується Європейським Союзом та організований командою SPHERE (5-
6.04.2017). – URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/1586-navchalnyi-vizyt-studenty-v-
tsentri-uvahy-student-iak-partner-v-upravlinni-vyshchoiu-osvitoiu-ta-zabezpechennia-iakosti-shcho-
finansuietsia-yevropeiskym-soiuzom-ta-orhanizovanyi-komandoiu-sphere-5-6042017.html   
22 European Student Union 2016. – URL: https://www.esu-online.org 
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існує законодавство про залучення студентів, але на практиці обмеження 
відрізняються і мають потужний вплив. 

Дослідження ESU "Болонський процес очима студентів, 2015"23 аналізує стан 
України щодо залучення студентів. Українські студенти вважають, що вплив студентів 
на прийняття рішень на рівні закладів та факультетів можна побачити, але його не 
враховують. 

Було проведено опитування студентів щодо їхнього залучення стосовно того, 
як підвищити ступінь їхньої участі в управлінні університетами, які фактори 
перешкоджають цьому і як їх подолати. Студенти визначили три сфери, де вони 
можуть брати участь у процесі прийняття рішень: 1) викладання та навчання, 2) 
управління та врядування, 3) забезпечення якості. Виклики для участі є: тривалість 
членства представників студентства в колегіальних органах набагато менша, ніж 
професорів та інших учасників; варіативність і різноманітність широкого кола 
студентів; дискусії (і рішення) часто відбуваються у формальних та неформальних 
умовах; нерівність щодо поваги; довіра. 

На семінарі були визначені інші напрямки, де студенти беруть участь у своїх 
ВНЗ: 1) загальні питання (вибори, прийняття університетської хартії, стратегічні 
програми університету тощо); 2) навчальний процес (моніторинг, стипендіальні 
рішення, студентська дисципліна, врегулювання конфліктів студентів-професорів, 
індивідуальні плани, академічні комісії тощо); 3) економічна діяльність (вартість 
освіти, вартість послуг в гуртожитку, моніторинг якості харчування в кампусі тощо); 4) 
міжнародна діяльність (участь та започаткування міжнародних форумів, кампаній у 
справі миру та толерантності, боротьби з війнами, заохочення різних культур); 5) не 
академічна діяльність. 

Основна увага на семінарі "Студенти в центрі уваги: студент як партнер в 
управлінні вищою освітою та забезпечення якості"24 була зосереджена на: 

• Законодавча підтримка участі студентів в управлінні університетом 
• Представницькі самоврядні органи (структура, функціональність) 
• Що слід змінити (на рівні університету / на національному рівні) та чому (за 

структурою, законодавством, соціокультурними аспектами ) 
• Які перешкоди? 
• Добрі практики / приклади 
Обговорення в основному охоплювало країни колишнього Радянського Союзу, 

де Азербайджан продемонстрував сильне студентське самоврядування, а Молдова 
продемонструвала значний прогрес у країні. Учасники семінару відзначили різницю в 
законодавстві між країнами (від відсутності згадки про студентське самоврядування, 
до номінальної обмеженої представницької функції та до функцій із гарантованим 
фінансуванням), різницю в законодавчих гарантіях фінансування студентського 
самоврядування на рівні університетів та різного розміру такого фінансування. 

                                                        
23 Bologna with Student Eyes 2015. – URL: https://www.esu-online.org/?publication=bologna-with-student-
eyes-2015 
24 Навчальний візит "Студенти в центрі уваги: студент як партнер в управлінні вищою освітою та 
забезпечення якості", що фінансується Європейським Союзом та організований командою SPHERE (5-
6.04.2017). – URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/1586-navchalnyi-vizyt-studenty-v-
tsentri-uvahy-student-iak-partner-v-upravlinni-vyshchoiu-osvitoiu-ta-zabezpechennia-iakosti-shcho-
finansuietsia-yevropeiskym-soiuzom-ta-orhanizovanyi-komandoiu-sphere-5-6042017.html   
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Визначили такі фактори, що перешкоджає ефективному залученню студентів: 
культура, відсутність університетських положень, ігнорування адміністрацією, 
недостатня активність учнів, невідповідність учням. 

Під час обговорення учасники дізналися, що хоча багато чого може бути 
досягнуто на університетському рівні, формальна основа залучення студентів та 
підтримки адміністрації університету є критичною та необхідною. Крім того, важливо 
робити цілеспрямоване студентів тому, що таке студентське самоврядування, і як його 
можна запровадити, особливо на початковому етапі. 

Під час навчального візиту "Студенти в центрі уваги: студент як партнер в 
управлінні вищою освітою та забезпечення якості", що фінансується Європейським 
Союзом та організований командою SPHERE (5-6.04.2017)25 були зроблені висновки та 
рекомендації для України: 

1. Стан імплементації. Український "Закон про вищу освіту" містить адекватні 
підстави для розвитку студентського самоврядування (Self-Student Government) в 
Україні та надає студентському самоврядуванню достатньо прав та важелів. 
Імплементація принципів, встановлених законом, є обов'язком автономних 
університетів та інших навчальних закладів. Але наразі ніхто не знає, як виконуються 
юридичних вимоги щодо Self-Student Government. Тому важливо дослідити стан та 
форми впровадження студентського самоврядування та зробити подальші 
рекомендації на основі аналізу стану реалізації Self-Student Government в Україні. 

2. Недостатні знання. Багато органів студентського самоврядування (Self 
Student Government) в Україні певною мірою відтворюють радянський профспілковий 
тип роботи. Це може бути пов'язано з недостатньою обізнаністю членів Self Student 
Government про те, як Self-Student Government працює в інших країнах, особливо в 
Європі. Тому бажано надавати членам Self-Student Government регулярні тренінги / 
семінари та презентувати належну практику. Також з метою поширення досвіду та 
знань бажано підтримувати співпрацю українських Self-Student Government з 
іноземними колегами, одночасно контролюючи, щоб SSG не перетворилась на 
кулуарний клуб по інтересах. 

3. Культура. Студенти не є повноправними партнерами професорів та 
адміністрації університетів, і це може змінитися лише поступово після того, як 
студенти стануть більш активними учасниками Self Student Government, процесів 
управління якістю, процесів реформ. Обмін та інтернаціалізація як студентів, так і 
інших вищих педагогів повинні допомогти змінити культуру у цьому відношенні. 

4. Інфраструктура для студентів. Університет Нархоз, який приймав цей 
семінар, є гарним прикладом хорошої інфраструктури для студентів, яка сприяє 
формуванню самоповаги та гідності у студентів. Вимоги створювати та підтримувати в 
належному стані інфраструктуру і студентські приміщення на рівні певного стандарту 
(чисті, просторі, відремонтовані місця для відпочинку, книжкова та комп'ютерна 
бібліотека, крісла, спортивні споруди тощо) повинні бути такими ж обов'язковими, як 

                                                        
25 Навчальний візит "Студенти в центрі уваги: студент як партнер в управлінні вищою освітою та 
забезпечення якості", що фінансується Європейським Союзом та організований командою SPHERE (5-
6.04.2017). – URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiali-here/1586-navchalnyi-vizyt-studenty-v-
tsentri-uvahy-student-iak-partner-v-upravlinni-vyshchoiu-osvitoiu-ta-zabezpechennia-iakosti-shcho-
finansuietsia-yevropeiskym-soiuzom-ta-orhanizovanyi-komandoiu-sphere-5-6042017.html   
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й академічний стандарт вищої освіти. Добре, якісне і комфортне фізичне середовище 
призводить до розвитку у студентів впевненості, появи мотивації до навчання, 
бажання покращити і, нарешті, сприяє студентському самоврядуванню. 

Детальніше розглянемо визначення академічного персоналу та науково-
педагогічних працівників: 

Академічний персонал визначається за основними функціями діяльності в 
університеті: 

 викладання та дослідження; 
 лише викладання; 
 лише дослідження.26 
Академічний персонал (International Standard Classification of Education (ISCED)) 

включає персонал, однією з основних функцій якого є викладання, дослідження. До 
нього входять професор, доцент, старший викладач, асистент. Також входить 
директор, декан, заступник декана, голова відділу, якщо їхня основна діяльність є 
викладання або дослідження. 

В Україні терміну академічного персоналу немає, натомість у нас існує науково-
педагогічні працівники. Детальніше розглянемо ситуацію про науково-педагогічних 
працівників відповідно до закону України «про вищу освіту».27 

Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів 
вищої освіти 

1. Науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у 
закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 
мистецьку) та організаційну діяльність. 

2. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у закладах 
вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 

3. Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та відповідно 
до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну 
або науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від 
наявності наукового ступеня або вченого звання. 

4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти регулюється законодавством про наукову і науково-
технічну та інноваційну діяльність. 

Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників28 
1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти 

всіх форм власності мають право: 
1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

людства загалом; 
2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 
3) на захист професійної честі та гідності; 

                                                        
26 Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 – URL: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php 
27 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
28

 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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4) брати участь в управлінні закладом вищої освіти, у тому числі обирати та 
бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради закладу 
вищої освіти чи його структурного підрозділу; 

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу; 

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, 
нормативними актами закладу вищої освіти, умовами індивідуального трудового 
договору та колективного договору; 

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів закладу 
вищої освіти; 

8) на захист права інтелектуальної власності; 
9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 

років; 
10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленному 

законодавством порядку; 
11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) 

і придбання житла в установленному законодавством порядку; 
12) брати участь в об’єднаннях громадян; 
13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленному законодавством 

порядку. 
Таким чином, європейське визначення академічного персоналу визначається 

за основними функціями діяльності в університеті: 
викладання; 
дослідження; 
викладання та дослідження. 
Науково-педагогічні  працівники- це особи, які за основним місцем роботи у 

закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 
мистецьку) та організаційну діяльність. 

Педагогічні працівники- це особи, які за основним місцем роботи у закладах 
вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 

Науково-педагогічні працівники мають право (ст. 57): 
брати участь в управлінні закладом вищоїосвіти, у тому числіобирати та бути 

обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради закладу вищої 
освіти чи його структурного підрозділу; 

Управління у сфері вищої освіти України відповідно до закону України «Про 
вищу освіту» здійснюється такими органами: 

Стаття 36. Вчена рада29 
1. Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який 

утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника 
закладу вищої освіти протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 
попереднього складу вченої ради. 

                                                        
29

 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
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2. Вчена рада закладу вищої освіти: 
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності закладу вищої освіти; 
2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення 
змін і доповнень до нього; 

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти; 
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; 

6) ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про 
утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів 
(начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій; 

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої 
освіти та спеціальності; 

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки 
навчання на відповідних рівнях; 

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу 
освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також 
зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних 
і подвійних дипломів; 

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 
діяльності; 

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає 

відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу 
освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, 
наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування 
вступників на навчання; 

14-1) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, 
виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у 
встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання; 

15) має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої 
освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, 
контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування закладу вищої освіти; 

16) розглядає інші питання діяльності вищого закладу вищої освіти відповідно 
до його статуту. 

3. Вчену раду закладу вищої освіти очолює її голова, який обирається таємним 
голосуванням з числа членів вченої ради закладу вищої освіти, які мають науковий 
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ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу 
вченої ради закладу вищої освіти входять за посадами керівник закладу вищої освіти, 
заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений 
секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 
самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій 
працівників закладу вищої освіти, а також виборні представники, які представляють 
наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів 
(начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні 
представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які 
працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, 
слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, керівники виборних 
органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники 
органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, 
визначених статутом вищого закладу вищої освіти. 

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники 
організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради 
повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не 
менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів). 

Стаття 39. Органи громадського самоврядування закладів вищої освіти30 
1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої 

освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних 
представників з числа студентів (курсантів). 

2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу 
громадського самоврядування визначається статутом закладу вищої освіти. 

3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 
представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу вищої освіти. При 
цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні 
становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладу вищої 
освіти, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - 
виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами 
(курсантами) шляхом прямих таємних виборів. 

4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не 
рідше одного разу на рік. 

5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування: 
1) погоджує за поданням вченої ради закладу вищої освіти статут закладу 

вищої освіти чи зміни (доповнення) до нього; 
2) заслуховує щороку звіт керівника закладу вищої освіти та оцінює його 

діяльність; 
3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 
4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради закладу 

вищої освіти питання про дострокове припинення повноважень керівника закладу 
вищої освіти; 

                                                        
30

 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. – URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

99                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти і 
колективний договір; 

6) розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти. 
6. Органом громадського самоврядування навчально-наукового інституту 

(факультету) є збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового 
інституту (факультету), включаючи виборних представників з числа осіб, які 
навчаються у закладі вищої освіти. 

7. Порядок скликання органу громадського самоврядування навчально-
наукового інституту (факультету) та його діяльності визначається статутом закладу 
вищої освіти. 

8. В органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту 
(факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового 
інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які навчаються у 
навчально-науковому інституті (на факультеті). При цьому не менш як 75 відсотків 
складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-
педагогічні працівники навчально-наукового інституту (факультету) і не менш як 15 
відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються 
студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів. 

9. Збори (конференція) учасників освітнього процесу навчально-наукового 
інституту (факультету) скликаються не рідше одного разу на рік. 

10. Орган громадського самоврядування навчально-наукового інституту 
(факультету): 

1) оцінює діяльність керівника навчально-наукового інституту (факультету); 
2) затверджує річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту 

(факультету); 
3) подає керівнику закладу вищої освіти пропозиції щодо відкликання з посади 

керівника навчально-наукового інституту (факультету) з підстав, передбачених 
законодавством України, статутом закладу вищої освіти, укладеним з ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до вченої ради навчально-наукового 
інституту (факультету); 

5) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 
самоврядування закладу вищої освіти. 

Таким чином, управління у сфері вищої освіти України здійснюється: 
- Вченою радою закладу вищої освіти, до якої входять виборні представники, 

які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа 
завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук. При 
цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-
педагогічні працівники закладу вищої освіти  

-  Органами громадського самоврядування закладів вищої освіти: 
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої 

освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних 
представників з числа студентів (курсантів). 

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 
представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу вищої освіти. 
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Отже, студенти та академічний персонал залучені до органів управління 
закладу вищої освіти України та приймають там активну участь. 

Детальніше розглянемо систему та органи врядування у країнах Європейського 
простору вищої освіти. 

Вибори ректора в університеті, на прикладі європейських країн відбувається 
наступним чином31: 

1. Обирається specific electoral body (спеціальним виборчим органом), до 
складу якого входять академічний, адміністративний персонал та студенти. 

2. Обирається governing body (орган врядування), який демократично 
обирається університетською спільнотою. 

3. Назначається Council / Board of the University. 
4. Назначається в два процеси (де залучені Сенат та Рада університету). 
Детальніше розглянемо як називається керівництво, адміністративний 

персонал та лідер у Великій Британії. 
University Leadership Team– команда лідерства університету; 
Senior Leadership Team– головна команда лідерства; 
Executive Team– команда лідерства; 
Vice Chancellor or President or Principal or all three – проректор, президент, 

керівник або й всі три. 
Назви органів врядування та його лідерів: 
Council (Chair) – Рада (голова); 
Board of Governors (Chair or Pro Chancellor) – Рада директорів (голова або 

проректор); 
Court (Rector) (in some Scottish universities) – суд (ректор) в деяких 

університетах Шотландії; 
Board of Trustees (Chair)–рада піклувальників. 
Врядування на різних рівнях32: 
Системний (національний, державний) рівень врядування; 
Зазвичай має безпосереднє відношення до фінансування та закону. 
"Ефективне регулювання має важливе значення для забезпечення 

відповідальності за державні кошти, захисту інтересів студентів та захисту репутації 
вищої освіти Великобританії"33 (Університети Великобританії, 2017). 

Основні елементи сильної системи регулювання у Великій Британії: 
Реакція на зміни - здатність реагувати на кризу та здатність оперативно 

змінювати політику; 
Орієнтація на результат - зосередження на результатах продукту або послуги; 
Передбачуваність - чітка структура, яка гарантує, що прийняті рішення не є 

спонтанними або примхливими; 
Пропорційність–адаптивність доотриманих ризиків; 
Незалежність - коли правила встановлені, їх застосування має бути 

незалежним від політики чи грошей. 

                                                        
31 University Autonomy in Europe, 2017. – URL: https://eua.eu/resources/publications.html  
32 Ian McNay. Governance, Leadership and Management in the UK Universities, 2016. – URL: 
http://www.srhe.ac.uk/conference2009/abstracts/0292.pdf 
33 Universities of Great Britain 2017. – URL: https://www.ukuni.net/articles/uk-university-times-ranking-2017 

https://eua.eu/resources/publications.html
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Інституційне врядування; 
Відбувається на корпоративному рівні. 
Що в інституційному рівні входить до корпоративного рівня? 
Напрямок - особистість, цінності та місія; 
Розподіл влади та прийняття рішень в структурі; 
Перевірки та противаги - процеси та представлення; 
Оцінка та підзвітність, внутрішньо до академічного персоналу та студентів, 

зовнішньо - зацікавленим сторонам, у тому числі урядовим та іншим спонсорам; 
Зв'язок - у багатьох напрямках. 
Академічне врядування: 
Як правило, пов'язані з рішеннями про внутрішнє регулювання та рішення, 

пов'язані з роботою вчених. 
Формально – внутрішнє, яке здійснюється через інституційні процеси, 

координуються через Сенат чи Академічну раду 
Формально – зовнішнє, яке здійснюється через акредитацію національними 

регулюючими та професійними органами. 
Академічна свобода та колегіальність: 
На думку Яна Макнея34 "існують цінності, поділені на всій вищій освіті, і без 

якої вища освіта, як ми її розуміємо, не може існувати. Такі цінності включають: 
- зобов'язання шукати істину; 
- відповідальність щодо обміну знаннями; 
- свобода думки та вільне висловлення думки; 
- суворий аналіз доказів та використанняобґрунтованих аргументів, щоб 

зробити висновок; 
- готовність слухати альтернативні погляди і судити їх по своїх заслугах; 
- врахування того, як власні аргументи будуть сприйматися іншими; 
- зобов'язання розглянути етичні наслідки різних висновків або практики.(звіт 

про цінності, необхідні для вищої освіти). 
Детальніше розглянемо структуру врядування в Європейському просторі вищої 

освіти35: 
Дуальна – входять 2 органи врядування:  
A Board/Council та Senate (входить академічна спільнота та університетський 

персонал) – країни, в яких така система запроваджується - Італія, Велика Британія. 
Унітарна – 1 орган врядування Сенат (Естонія, Ірландія, Латвія, Польща) або 

Council , наприклад такі країни як - (Португалія, Бельгія, Норвегія, Швеція). 
Дуальна структура врядування поділяється на традиційну дуальну структуру 

врядування та асиметричну дуальну структуру врядування. 
Традиційна дуальна структура врядування:  
До традиційної дуальної структури входять Board/Council та Senate.  
Board/Council відповідає за довгострокові, стратегічні рішення (статути, 

стратегічні плани, вибори ректора, бюджет). Входить академічний, адміністративний 
персонал та студенти. 

                                                        
34 Ian McNay. Governance, Leadership and Management in the UK Universities, 2016. – URL: 
http://www.srhe.ac.uk/conference2009/abstracts/0292.pdf  
35 University Autonomy in Europe, 2017. – URL: https://eua.eu/resources/publications.html 

https://eua.eu/resources/publications.html
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Senate відповідає за академічні питання: програми, набір персоналу. Входить 
академічний, адміністративний персонал та студенти. 

Асиметрична дуальна структура врядування: 
Main decision-making organ 
Consultative organ (Франція, Іспанія, Італія) 
Фактично всі структури врядування вимагають представників від академічного 

персоналу та студента. 
Детальніше розглянемо структуру сенату. 
Складається з 23-х членів, до яких входять: 
Два про-канцлера (Pro-Chancellors); 
Президент та проректор 
Honorary Treasurer (почесний скарбник); 
Два представника з Academic Council (Академічна Рада); 
Два представника з академічного персоналу; 
Два представника з Support staff (допоміжний персонал); 
Представник з Ради студентського об'єднання; 
Десять представників зовнішніх експертів Lay members (зовнішні експерти) 

(10). 
University Council (Рада університету): 
Рада університету – це орган врядування, який піклується загальними 

питаннями університету. 
Складається з 22 членів, більшість з яких зовнішні члени. 
До складу входять обрані представники академічного персоналу (elected staff 

members among other academic staff) – 2 особи. 
1 особа від академічного персоналу до trade union. 
Академічна Рада (AcademicBoard): 
Відповідає за академічні питання (стандарти, дослідження, розвиток 

академічної діяльності університету). 
Складається з 30 осіб, але допустима кількість 40. 
Академічний персонал та студенти входять до складу Академічної Ради. 
Історично органи врядування зосереджують свою увагу на питаннях 

корпоративного управління. До нього відноситься узгодження стратегічного плану 
установи; встановлення річного бюджету; призначення членів виконавчої влади; і 
належне забезпечення установою, що вони  відповідають нормативно-правовим та 
нормативним вимогам.  

Однак, для того, щоб управління було ефективним,академічне та корпоративне 
управління повинні бути узгоджені та повинна бути налагоджена структура між 
ними.36 

Зобов’язання академічного персоналу перед студентами, на прикладі 
університету Бішопа37: 

                                                        
36 Ian McNay. Governance, Leadership and Management in the UK Universities, 2016. – URL: 
http://www.srhe.ac.uk/conference2009/abstracts/0292.pdf 
37

 Responsibilities of the Academic Staff to Students. – URL: https://www.ubishops.ca/wp-
content/uploads/Responsibilities-Of-The-Academic-Staff-To-Students.pdf 
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General Course Management (викладання дисципліни на професійному та 
зрозумілому студентам рівні): 

Не припускається серед академічного персоналу перед студентами академічна 
нечесність, плагіат, обдурювання та перехід на особистість Academic dishonesty, 
plagiarism, cheating and personation 

Публічне висвітлювання оцінок студентів – Posting of grades (без дозволу 
студента не можна) 

Взаємодія та взаємозв’язок між студентами та академічним персоналом – The 
interaction of students and staff: 

Не дискримінувати студента; 
Не брати гроші зі студента; 
Призначення обов'язкових індивідуальних консультацій зі студентами; 
Дотримання академічної свободи – надати можливість студентам вільно 

висловлювати думки, не будучи при цьому покараними чи дискримінованими; 
Конфіденційність інформації; 
Без упереджене ставлення до студента, який подав скаргу. Також обов’язковий 

розгляд скарг студентів та прийняття відповідних дій. 
Голос та активна участь студентів є вирішальним компонентом інституційного 

академічного управління та підтримання якості та стандартів університету. 
Принципи ефективного залучення студентів до академічного врядування38: 
Рівний статус для всіх членів комітетів та органів управління. Це також включає 

вільний доступ до всіх документів та участь у дискусіях; 
Ясна, надійна та доступна інформація про студента та академічний персонал; 
Відповідна індукція і постійна підтримка студентських представників, щоб вони 

могли сприяти інституційному управлінню (у тому числі доступ до всіх ресурсів та 
матеріалів); 

Навчання та тренування всіх студентів, залучених до академічного врядування, 
у тому числі доступне роз’яснення роботи академічного управління та розвиток 
необхідних навичок; 

Урахування питань студента на засіданнях, постійний акцент на студентському 
досвіді; 

Можливість прямого спілкування з керівництвом університету; 
Підтримка у переданні досвіду наступним поколінням; 
Доступ до будь-яких протоколів засідань; 
Інформування, проведення тренінгів академічному персоналу щодо важливості 

студентського голосу; 
Безпосередня думка студента повинна враховуватися у звітах про якість 

викладання і навчання. 
При обговоренні студентського питання потрібно враховувати його 

особливості, наприклад (неповний робочий день, аспірантуру, дистанційне навчання, 
зрілість студента тощо). 

                                                        
38

 Principles and Actions for Effective Student Engagement in Academic Governance, 2018. – URL: 
www.lfhe.ac.uk/AcademicGov 
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Де це можливо, обговорення щодо студентського питання повинно бути 
документально підтверджено (огляд, опублікована інформація тощо). В ідеалі це має 
включати аналіз і підтверджені факти, в яких були залучені або керувалися студенти. 

У багатьох країнах студентські організації визнають свій внесок занадто малим, 
щоб можна було би вносити якісь зміни.  Мінімальна квота для України дорівнює 
10%.Студенти європейського союзу стверджують, що їхній голос у органах врядування 
не помічають. У Німеччині законодавством встановлено менше 15 %.39   

Мінімальна квота для студентів становить лише 10%, і вона рідко 
перевищується, вважається нормою її поступова реалізація. Іноді установи навіть не 
дотримуються мінімальних вимог. Інституційна автономія часто використовується як 
виправдання для того, щоб не діяти на законних підставах і не дотримуватися 
мінімальних стандартів. Сьогодні студенти користуються 25% представництв у процесі 
прийняття рішень, але новий запропонований закон знизить це до мізерних 10%. 

Відповідно до звіту Болонський процес очима студентів (Bologna with Student 
Eyes 2018)40 здавалося б логічним та очікуваним, що участь та залучення студентів до 
університетського врядування буде ефективнішою, коли відбувається зв'язок з 
академічним та адміністративним персоналом. Але згідно опитування та відповідей 
на відкриті питання простежуються відповідні тенденції: 

Невідповідність інформації між студентами та академічним, адміністративним 
персоналом 

Фінансова та адміністративна залежність від інституційної адміністрації 
Брак культури участі студентів в університетському врядуванні. 
Студенти залишаються у своєму університеті на обмежений час, що веде до 

високих показників зміни їх представників. Навіть у тих випадках, коли хтось 
навчається п'ять років ,оскільки дуже малоймовірно, що протягом усіх цих років 
індивідуум буде представляти студентів у одному органі врядування. Часто 
відбувається таке, що  студенти приєднуються до органу врядування в середині 
мандату, не знаючи інших учасників. У органах врядування більше часу потрібно 
витратити на підготовку до зустрічей або пошуку необхідної інформації, яку важко 
отримати. Отже, існує підвищений ризик того, що представники студентів 
перевантажені необхідними знаннями, ноу-хау таінформацією, яка поширена серед 
інших в академічній спільноті або серед зовнішніх представників. Сперечатися з 
викладачами, які  викладають лекції та маютьпевні владні повноваження по  
відношенню до студента, не роблять представництво студентів у органах врядування  
більш доступним та привабливим. 

Країни Європейського простору вищої освіти залучають студентів до органів 
університетського врядування, проте часто кількість місць та голосів студентів замала 
для того, щоб надати студентам ту можливість впливати, якої вони б хотіли. 

                                                        
39 European Student Union 2018. – URL: https://www.esu-online.org 
40

 Bologna with Student Eyes 2015. – URL: https://www.esu-online.org/?publication=bologna-with-student-
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У звіті Болонського процесу очима студентів (Bologna with Student Eyes 2018)41 
надаються рекомендації щодо покращення залучення та ролі студентів в 
університетському врядуванні: 

Порядок призначення та відбору студентів для вступу до органів врядування 
університету на національному, інституційному та інших рівнях повинні бути 
прозорими та демократичними. Студенти повинні мати можливість обирати або 
вибирати їхніх власних представників шляхом відкритих виборів або вибору 
незалежних студентських органів, які представляють студентську масу. 

Самоорганізація студентів у профспілки та студентські організації, щоб брати 
участь у органах врядування повинна удосконалюватися та підтримуватися на всіх 
рівнях. Це надає можливість організаціям отримати юридичну незалежність. 

Країни європейського союзу повинні переконатися, що національне 
законодавство забезпечує мінімальний рівень представлення студентів у всіх органах 
врядування у вищих навчальних закладах. Мінімальний розмір має становити не 
менше 20%, щоб надати студентам можливість реально  впливати на рішення. 
Держави повинні прийняти універсальні юридичні вимоги  для всіх вищих навчальних 
закладів та у діалозі з ЗВО переконатися, що вони введені в дію. 

Для представників студентів повинні бути створені структури, в яких студенти 
могли би отримати підтримку, яка дозволяла б їм адекватно виконувати свої 
обов'язки та обов'язки від імені студентів. Це включає в себе якісні тренінги, навчання 
щодо правил та культури у процесі прийняття рішень. Студентські організації  повинні 
розглядатися як партнери у забезпеченні цього та отримувати підтримку від 
адміністрації університету. 

Повага до прав студентів на самоорганізацію та пропаганду їхньої думки   
повинна бути абсолютною вимогою у закладах вищої освіти, яка закладена у 
Європейському просторі вищої освіти. Держави-члени та потенційні члени, яким не 
вдалося цього досягти з певних причин, повинні продемонструвати істотне 
поліпшення залучення студентів до врядування університету до проведення двох 
міністерських конференцій.  

 
Академический персонал и студенты в эффективном управление университета 

 
Аннотация 

 
В данной статье рассматривается роль академического персонала и студентов 

в эффективном управление университета. Актуальность исследования подтверждена 
многими европейскими документами, в которых прослеживается ключевая роль 
академического персонала и студентов в принятии важных решений на 
национальном, институциональном и академическом уровнях. Даны определения и 
основные функции академического персонала в странах Европейского пространства 
высшего образования и научно-педагогических работников в соответствии с законом 
Украины. Проведен системный анализ органов управления и их основных функций и 
роль академического персонала и студентов в данных органах. Отмечено, что 
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студенты и академический персонал вовлечены в органы управления учреждения 
высшего образования Украины и принимают там активное участие. Дана 
характеристика національному, институциональному и академическому управлению 
европейских стран. Определены основные критерии и ценности эффективного 
управления. Проанализирована структура, состав и функции органов управления в 
странах Европейского пространства высшего образования. Рассмотрены ключевые 
принципы эффективного привлечения студентов в органы управления и эффективное 
взаимодействие академического персонала и студентов. Определено, что страны 
Европейского пространства высшего образования привлекают студентов в органы 
университетского управления, однако часто количество мест и голосов студентов 
мала для того, чтобы предоставить студентам ту возможность влиять, которой они бы 
хотели. 

Ключевые слова: академический персонал, студенты, научно-педагогические 
работники, управление, органы управления, эффективное управление, функции 
управления и менеджмента, Европейское пространство высшего образования, 
принятия решений. 

 
Academic staff and students in the effective governance of the university 

 
Summary 

 
This article examines the role of academic staff and students in the effective 

governance of the university. The topicality of the research is confirmed by many European 
documents, which trace the key role of academic staff and students in making important 
decisions at the national, institutional and academic levels. The definition and main 
functions of the academic staff in the countries of the European Higher Education Area 
and scientific and pedagogical workers are given in accordance with the law of Ukraine. 
The systematic analysis of the governing bodies and their main functions and the role of 
academic staff and students in these bodies is carried out. It is noted that students and 
academic staff are involved in the authorities of the institution of higher education of 
Ukraine and take an active part there. The national, institutional and academic governance 
of European countries is described. The basic criteria and values of effective governance 
are determined. The structure, composition and functions of governance bodies in the 
countries of the European Higher Education Area have been analyzed. The key principles of 
effective involvement of students in government bodies and effective interaction of 
academic staff and students are considered. It has been determined that the countries of 
the European Higher Education Area bring students to the government of the universities, 
but often the number of students' seats and votes is not enough to give students the 
opportunity to influence what they would like. 

Key words: academic staff, students, scientific and pedagogical workers, 
management, governing bodies, effective governance, functions of governance and 
management, European higher education area, decision-making. 
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Глобалізація по-українські: освітній простір і ціннісні орієнтації студентської 

молоді сучасної України у контексті життєдіяльності глобального суспільства з точки 
зору філософії Безмежжя 

 
Постановка проблеми. Процеси перебудови-розпаду Радянського Союзу і 

країн, які входили до його складу у 1980х-1990х рр. і як наслідок зміна геополітичної 
карти країн історичних регіонів Європи і Скіфії-Хазарії-Тартарії-Черкасії-Козакії-Росії та 
світу в цілому, поява (виокремлення) на мапі світу, на межі цих гігантських історичних 
регіонів і геополітичних утворень України як держави і локального суспільства у складі 
спільноти держав і суспільної структури глобального суспільства нашої планети 
поставили перед українським і глобальним суспільствами, так само як українськими 
дослідниками і дослідниками з інших країн світу цілу низку питань і проблем, 
відкрили багато нових суспільних явищ і перспектив, як глобальних так і локальних. 
Загалом все це розмаїття процесів і явищ можна описувати і досліджувати в поняттях 
глобалізації і суспільних процесів в контексті глобального суспільства, відносно нових 
для української філософії, але разом з тим і в поняттях Всесвіту і Безмежжя, 
світобачення і світобудови, які в тій чи іншій мірі використовувались не одним 
поколінням дослідників і мислителів. 

Тому досліджуючи, описуючи і осмислюючи процеси глобалізації, процеси 
життєдіяльності глобального суспільства нашої планети у зв’язку з Україною, зокрема 
процеси глобалізації, які відбуваються в або впливають на освітній простір сучасної 
України, на зміни і перетворення різноманітних суспільних структур, спільнот і 
організацій різних рівнів складності, які в ньому існують, взаємодіють і ведуть свою 
життєдіяльність впливаючи на (сприяючи чи утруднюючи) суспільний розвиток 
суспільства і благополуччя його громадян, зокрема впливаючи на ціннісні орієнтації 
сучасної студентської молоді з’являються всі підстави для того, щоб проводити 
дослідження даної проблематики поєднуючи традиційні і нові поняття, підходи і 
парадигми, зокрема осмислюючи ці процеси і явища з одного боку в традиційних 
поняттях Всесвіту, світобачення і світобудови, а з іншого боку в сучасних поняттях 
глобалізації, глобального суспільства, козацько-християнської цивілізації, філософії 
Безмежжя і глобалізації по-українські. Саме це і зроблена спроба зробити в даній 
статті, в процесі роботи одночасно використовуючи, осмислюючи, розробляючи і 
вдосконалюючи понятійний апарат сучасної української глобалістики і в більш 
широкому смислі  - української філософії в цілому (і суспільної зокрема), філософії 
Безмежжя. 

Актуальність теми. Актуальність висвітлюваної тематики в сучасному 
українському суспільному і суспільно-філософському (глобалістика, глобалізація 
освітнього простору сучасної України тощо) контексті очевидна. Швидкі, суттєві і 
далеко не завжди належним чином передбачені і оцінені  зміни у суспільному житті 
Києво-Руської, Української Держави останніх десятиліть, якщо порівнювати з 



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

108                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

розвиненими країнами і суспільствами світу завели суспільство Київської Русі-України 
у стан перманентної кризи. Старі, традиційні орієнтири попередніх епох з тих чи інших 
причин (в т.ч. через несприйняття чи розчарування) було відкинуто (втрачено), а нові 
ще не сформувалися. Україна, українська суспільна дійсність, в т.ч. суспільна дійсність 
в контексті освітнього простору досить швидко фактично перетворилася на “загадкову 
білу пляму”, не лише для світової спільноти, але і для своїх власних громадян, в т.ч. 
також дослідників і управлінців, що очевидно принесло нові, потужні виклики і 
серйозні, погано прогнозовані ризики для держави і суспільства. 

В цих умовах цілком логічно різко і суттєво зросли актуальність і відповідно 
інтерес до глобалістики, до суспільствознавчих досліджень присвячених процесам і 
явищам глобалізації і життєдіяльності сучасного глобального суспільства, зокрема до 
глобалістики української, україноцентричної, до практичного застосування наявних 
знань (понять, ідей, теорій і моделей) для розвитку України як однієї з держав і 
локальних суспільств у складі суспільної структури глобального суспільства нашої 
планети, до повноцінної її інтеграції у світове співтовариство з метою якого більш 
швидкого, гармонійного і безпечного розвитку, до “глобалізації по-українські”. Зріс 
інтерес як серед можновладців так і серед простих громадян. В цих умовах 
дослідників і суспільних діячів, учасників прийняття рішень у контексті українського 
освітнього простору очевидно цікавить власне все, що відбувається з самим 
українським освітнім простором і суспільними сутностями, структурами, та явищами, 
які в ньому існують і розвиваються.  

Питання впливу усієї цієї  величезної і строкатої сукупності процесів і явищ на 
ціннісні орієнтації студентської молоді сучасної України очевидно теж є надзвичайно 
актуальним і цікавим. Крім того очевидно, що зміни ціннісної орієнтації студентської 
молоді теж можна і варто розглядати у контексті процесів і явищ глобалізації 
освітнього простору сучасної України, шукаючи у свою чергу саме серед них 
визначальні чинники їх формування (що має відношення зокрема пряме відношення 
до тематики, актуальної в рамках поточній конференції). Так само досліджуючи такі 
питання (заявлені в якості тематики поточної конференції) як “особливості навчання і 
розвитку студентів нового покоління” і “Університет як соціальне середовище 
формування і розвитку національної еліти України” ми очевидно теж маємо 
поцікавитись, що це за “нове покоління” зростає в умовах потужного і всебічного 
впливу процесів і явищ глобалізації на життєдіяльність суспільства і освітнього 
простору сучасної України і якою має бути “національна еліта України” в сучасних 
умовах, яким світоглядом, якими цінностями, поняттями, знаннями і навичками 
володіти тощо, щоб бути успішною в надзвичайно строкатому і малопередбачуваному 
контексті сучасного глобального суспільства. 

Питання про поняття і філософію Безмежжя у зв’язку з українською 
глобалістикою і глобалізацією по-українські очевидно теж є надзвичайно актуальним і 
важливим у даному і взагалі у сучасному українському і світовому суспільному 
контексті. Адже як поступово обгрунтовується і висвітлюється автором у своїх 
дослідженнях, зокрема у статті, опублікованій в матеріалах цієї ж конференції за 2017 
рік ([1]) поняття Безмежжя можна (і варто) розглядати як одне з фундаментальних 
(хоч і загадкових та малодосліджених) понять української мови (розмовної, 
літературної, філософської і наукової) традиційного українського побутового 
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(“простонародного”) і академічного (“наукового”) світогляду і філософії, зокрема в 
плані осмислення суспільних явищ, аналогічних (або навіть тотожніх) тим, які зараз 
прийнято описувати у поняттях глобалізації і суспільних процесів і явищ у контексті 
глобального, загальнолюдського суспільства нашої планети. При цьому філософія 
Безмежжя очевидно бачиться як перспективний і недостатньо опрацьований розділ 
філософії (як суспільної філософії зокрема, так і філософії взагалі), який займається 
дослідженням, описом і осмисленням проблематики пов’язаної з поняттям Безмежжя 
і всього, що з ним у тій чи іншій мірі пов’язано, всього, що з його допомогою в тій чи 
іншій мірі можна описати, в т.ч. суспільних процесів і явищ,  пов’язаних з 
глобалізацією і строкатою та багатогранною життєдіяльністю глобального суспільства, 
з глобальним суспільством нашої планети як таким. В кінцевому рахунку в даному 
контексті варто сформулювати тезу, що глобалістика (в т.ч. власна, самобутня 
українська), ті чи інші теорії глобального суспільства (в т.ч. українські) і процеси і 
явища глобалізації (в т.ч. керовані, в т.ч. так чи інакше пов’язані з Україною) являються 
ні чим іншим як застосуванням тих чи інших понять і методів філософії Безмежжя (а 
отже і всього корпусу світової, загальнолюдської філософії загалом, яка очевидно в 
широкому смислі тотожня власне філософії Безмежжя при такому означенні) до 
осмислення і зміни навколишньої суспільної дійсності, на що зокрема в якійсь мірі 
звертали увагу і відомі київські і українські, козацько-християнські філософи, які 
цікавилися поняттям (і отже і філософією Безмежжя) кінця 20-го і початку 21-го сторіч 
Олександр Павлович Бердник (автор книги “Діти Безмежжя” і низки інших праць, 
учасник різних суспільствознавчих заходів і конференцій) і Федір Костянтинович 
Тетянич (самобутній і неперевершений філософ-теоретик і філософ-практик, 
популяризатор у тому чи іншому вигляді поняття і основ філософії Безмежжя серед 
народних мас суспільства Київської Русі-України своєї епохи, 1980х-2000х рр.). 

Всі ці та велика кількість інших міркувань і зумовили необхідність саме так 
окреслити тематику і проблематику даного дослідження, саме так сформулювати 
назву статті , саме у такому, а не у якомусь іншому вигляді. 

Аналіз і розв'язання проблеми.  
В заголовку даної статті автор вживає доволі нове поняття “глобалізація по-

українські”. Спробуємо його осмислити і розкрити його зміст у контексті потреб 
даного дослідження. Перш за все згадаємо, що глобалізація може розглядатись як 
сукупність певних суспільних процесів і явищ, які в сучасних умовах виникають з 
одного боку у процесі тісної взаємодії і налагодження різноманітних зв’язків між 
локальними суспільствами різних країн нашої планети, а з іншого є нічим іншим як 
процесами і явищами, які виникають у процесі життєдіяльності нашого строкатого 
глобального, загальнолюдського суспільства нашої планети в цілому, глобального 
суспільства складеного з вищезгаданих локальних суспільств, але разом з тим яке є 
швидше не механічним, а органічним цілим складеним з його складових, яке 
перебуває у постійному становленні, перебудові, розвалу і розвитку. 

В цих умовах, очевидно ми можемо розглядати глобалізацію як суспільний 
процес, який розгортається і зачіпає самі різні закутки глобального суспільства, разом 
з тим часто доволі по-різному, доволі своєрідно проявляючи себе в різних своїх 
локальних складових. Саме тому ми можемо звернути увагу на те, що глобалізація в 
кожному з локальних суспільств світу демонструє свою певну місцеву специфіку, 
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властивості і особливості і отже говорити не про глобалізацію взагалі, але про 
“глобалізацію по-американські”, “глобалізацію по-європейські”, “глобалізацію по-
англійські”, “глобалізацію по-китайські”, “глобалізацію по-українські” тощо, маючи на 
увазі різні типи глобалізації в залежності від досліджуваної країни. 

З іншого боку ми можемо підійти до поняття “глобалізація по-українські” і з 
іншого боку, описуючи за допомогою цього поняття місцеве, локальне, 
внутрішньоукраїнське сприйняття і розуміння глобалізації. Як глобалізації взагалі так і 
глобалізації, яка розгортається у контексті локального українського суспільства, 
суспільства сучасної держави Україна. 

Крім того, поняття “глобалізація по-українські” очевидно може і має 
стосуватись також тієї частини українського суспільства, яка з тих чи інших причин 
перебуває закордоном  - в діаспорі, окупації чи просто у різноманітних поїздках, 
ділових і під час відпочинку, волею-неволею приймаючи участь у загальному русі 
людей, ідей, товарів та послуг, а отже і в процесах глобалізації теж. 

Можна довго сперечатись, який із запропонованих смислів варто було б 
обрати в якості основного, але враховуючи специфіку нашого дослідження в 
подальшому вживатимемо поняття “глобалізація по-українські” спираючись і 
осмислюючи увесь спектр смислів з ним пов’язаних, що очевидно з одного боку може 
ускладнити нам нашу роботу, але з іншого дати певні, можливо несподівані, переваги. 

Друге доволі нове, але не менш важливе поняття, яке неодноразово 
використовується автором у контексті даної, так само як і попередньої, минулорічної 
публікації, яким автор статті сильно цікавиться останнім часом — це поняття філософії 
Безмежжя. Розглянемо його більше детально. Очевидно, що базовий смисл цього 
поняття легко прочитується вже з самої назви — напрямок у філософії, новий або 
можливо старий але давно забутий, який займається дослідженням поняття 
Безмежжя, смислів і теорій з ним пов’язаних і можливостей для їх теоретико-
філософського і прикладного застосування. Враховуючи те, що на відміну від поняття 
Безмежжя, яке в тій чи іншій мірі давно всім відомо, філософія Безмежжя як напрямок 
у філософії ще чекає на своїх дослідників, звернемо увагу на ключові моменти з нею 
пов’язані, важливі у контексті даного дослідження. 

Так поняття Безмежжя по суті означає не що інше як сутність (Сутність), 
основною властивістю якої виступає ознака “відсутність меж”, “позамежність”, 
“безграничність”. Одразу звернемо увагу, що з точки зору віруючих людей, в контексті 
релігійного світогляду таку властивість очевидно має винятково Бог-Творець, 
Спаситель і Вседержитель, якого також можна окреслити епітетами Художник 
Строкатої Картини Буття і Владика Безмежжя Благодатного, маючи на увазі під 
Безмежжям Благодатним Бога і Створений Ним Всесвіт, Творця разом з Творінням. А 
це одразу дозволяє пов’язати поняття Безмежжя і відповідний йому напрямок 
філософії з усім багатством смислів світових релігійних традицій, в першу чергу звісно 
християнської, або іншими словами козацько-християнської цивілізації, яка вже не 
одне століття розвивається на землях Київської Русі-України. З іншого боку, поняття 
Безмежжя може задовольнити і потреби філософів атеїстичного і матеріалістичного 
напрямку, людей, які в тій чи іншій мірі заперечують існування Бога, нерідко 
заперечуючи право на існування навіть самого цього поняття, натомість постулюючи 
існування Нескінченного Строкатого Всесвіту, Всесвіту Без Меж у часі і просторі, який 
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ми теж очевидно можемо окреслити поняттям Безмежжя. Якби там не було а теза про 
те, що як традиційний так і модерновий український світогляд (в т.ч. і світогляд 
громадян українського суспільства “безбожної” епохи СРСР) виявляється явно чи 
неявно пов’язаний з поняттям Безмежжя очевидно виглядає в цьому контексті доволі 
очевидною. 

Перенесемося тепер думкою ближче до тематики нашої статті. При 
дослідженні явища глобалізації по-українські і всього, що з ним пов’язано очевидно і 
традиційно для української глобалістики ми маємо звернути увагу на такий знаковий 
момент і суспільний процес пов’язаний з становленням сучасної України і її 
суспільства як перебудова-розвал Радянського Союзу у кінці 20 сторіччя, початки 
якого на думку багатьох дослідників і звичайних громадян ідуть з 1960х-1970х рр., 
якщо не значно раніших часів. Якби там не було, а в цих умовах виглядає доволі 
цікавим і знаковим актуалізація поняття Безмежжя у середовищі мислителів, 
філософів і митців Києва 1960-1980х рр., його популяризація і повернення у 
суспільний дискурс цілим спектром різноманітних смислів. В цих умовах привертає 
увагу зокрема поява у 1960х науково-фантастичного роману “Діти Безмежжя” за 
авторством відомого київського і українського філософа, письменника і суспільного 
діяча Олеся Бердника, де очевидно обігрується все багатство смислів поняття 
Безмежжя і так само поява на вулицях Києва відомого київського і українського 
філософа, художника, перфомансера і акціоніста Федора Тетянича, який теж 
намагається поглянути на світ навколо і наявні в ньому проблеми (в т.ч. суспільні) 
через призму поняття Безмежжя, активно заохочує до цього других людей, сприяючи 
росту уваги до цього поняття серед широких народних мас Києва у 1980х-2000х рр. 
Осмисливши дану ситуацію і творчий доробок Олеся Бердника і Федора Тетянича ми 
очевидно  можемо встановити, що серед суспільних проблем і явищ, для осмислення 
і розв’язання яких вони використовували поняття Безмежжя присутні зокрема процес 
розпаду-перебудови Радянського Союзу, його строкатого суспільства і країн з ним 
пов’язаних, процес утвердження молодої Києво-Руської, Українсько Держави-
Республіки тощо. 

Так зокрема привертає увагу те, що осмислюючи дані суспільні процеси і 
відповідаючи на питання, яке майбутнє чекає на Україну після перебудови-розпаду 
Радянського Союзу західні дослідники-глобалісти описують це майбутнє у термінах 
глобального суспільства і глобалізації, натомість Олесь Бердник і Федір Тетянич 
відповідаючи на ці самі питання вживають питоме українське слово “Безмежжя”. Це 
очевидно дозволяє серед безлічі смислів поняття Безмежжя (на що звертали у своїй 
філософії і творчості і самі Олесь Бердник і Федір Тетянич) віднайти зокрема такі, 
вищезгадані смисли як “глобалізація” і “глобальне суспільство”. А це у свою чергу 
дозволяє по новому поглянути на початки і багатогранність вітчизняної глобалістики, 
записуюючи до лав її батьків-засновників в т.ч. Олеся Бердника і Федора Тетянича, 
розглядаючи у свою чергу вітчизняну і світову глобалістику як прояви значно більш 
широкої і багатогранної за формою і змістом філософії Безмежжя як розділу філософії 
в цілому. 

Враховуючи все вищесказане перед тим як зайнятись подальшим 
дослідженням звернемо увагу на те, що філософія Безмежжя як філософія Всесвіту 
(безмежність у просторі), філософія Вічності (безмежність у часі), Строкатої Картини 
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Буття (безмежність у проявах) тощо і всього, що у Всесвіті існує у вигляді процесів, 
явищ, ідей і теорій в найширшому своєму трактуванні очевидно має бути тотожня 
філософії як такій. Це у свою чергу легітимізує погляд на поняття філософії Безмежжя 
як на ще одну точку зору, погляд на філософію (науку, релігію, культуру) як таку, що 
дозволяє спростити багато умовиводів і дозволяє у подальшому очікувати на 
отримання у подальшому доволі цікавих і нестандартних висновків і практичних 
застосувань в самих різних теоретико-філософських і прикладних напрямках. Також це 
привертає увагу до можливості і необхідності використовувати у дослідженнях і 
прогнозах у сфері глобалістики, присвячених глобалізації (зокрема глобалізації по-
українські) і глобальному суспільству усе багатство понять, ідей, теорій і методів 
світової філософії, накопичених нею за віки і тисячоліття свого існування і розвитку, що 
зараз ніби видається самоочевидним, але в інших ситуаціях глобалісти на жаль про 
широкі можливості, які відкриває такий підхід, забувають. 

Спробуємо тепер осмислити власне освітній простір сучасної України у 
контексті життєдіяльності глобального суспільства і ціннісні орієнтації студентської 
молоді, яка являє собою колективний і множинний суб’єкт і об’єкт для процесів, які 
відбуваються у даному локальному суспільному просторі. 

Так освітній простір сучасної України очевидно можна окреслити в т.ч. як 
суспільний простір у межах локального українського суспільства, в межах якого 
провадиться освітня діяльність і взаємодія суб’єктів з об’єктами освітніх і навколо-
освітніх суспільних процесів. Освітній простір сучасної України напевно включає в себе 
велику кількість  приватних і посадових осіб, установ і організацій, пов’язаних з 
організацією і перебігом освітніх процесів. Становлення і розвиток освітнього 
простору сучасної України очевидно пов’язані з становленням і розвитком України як 
такої, а отже і вищезгаданими процесами перебудови-розвалу Радянського Союзу і 
країн, які входили до його складу на фоні суспільних процесів, які відбуваються у 
масштабах глобального суспільства в цілому. 

Таким чином певною мірою вже власне поява освітнього простору сучасної 
України в тій чи іншій мірі завдячує процесам глобалізації, зокрема процесам 
глобалізації по-українські, є одним з численних прикладів їх прояву у життєдіяльності 
локального українського суспільства. 

Від самоєї своєї появи освітній простір сучасної України, локального 
українського суспільства і його суспільного простору очевидно був і ставав 
невід’ємною складовою, підпростором глобального освітнього простору, освітнього 
простору глобального суспільства в цілому. 

Студентська молодь сучасної України, яка очевидно виступає колективним і 
множинним суб’єктом і об’єктом (суб’єктами і об’єктами), учасниками різноманітних 
освітніх і суспільних процесів і явищ, завдяки цьому так чи інакше інтегрується в 
український освітній простір, що у свою чергу є невід’ємною складовою суспільних 
просторів у рамках локального українського суспільства, а отже і невід’ємною 
складовою глобального освітнього простору і глобального суспільства в цілому. 

Студентська молодь будучи громадянами українського суспільства, не може 
досліджуватись у відриві від  самого українського суспільства, шляхів його 
становлення і розвитку, небезпек і перспектив з цим пов’язаних. Щоб зрозуміти 
сучасну українську молодь ми маємо добре уявляти шлях, який пройшло українське 
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суспільство і держава Україна як мінімум за останні десятиліття, у процесі 
перебудови-розвалу Радянського Союзу, а якщо можливо то і набагато більш 
великому проміжку часу, щоб осмислити і ввести до контексту дослідження все , що 
відбувалося в даному локальному суспільстві протягом попередніх століть. 

Досліджуючи ціннісні орієнтації студентської молоді сучасної України і вплив на 
них процсів глобалізації ми виявляємо цілий спектр різноманітних проблем і питань, 
процесів і явищ, пов’язаних з іншими суспільно-філософськими і антропо-
філософськими дисциплінами, що становить цікавий матеріал для подальших 
досліджень у цьому напрямку. Так, спостерігаючи за студентською молоддю ми 
бачимо  поєднання традиційного і сучасного у їх житті і діяльності як членів 
українського суспільства, духу від духу і плоті від плоті. Сучасна українська молодь так 
чи інакше є нащадком представників і отже носієм традиційних цінностей козацько-
християнської цивілізації з її місцевою (в основі — Київ і Подніпров’я, ширше — всі 
строкаті і розмаїті області історичної Київської Русі-України) специфікою. Сучасна 
українська молодь є також нащадками і спадкоємцями громадян і суспільства України 
у складі Радянського Союзу 20 ст., з усім їхнім непростим і неоднозначним життєвим 
досвідом, поглядами на життя і життєвим укладом. Також сучасна українська молодь є 
громадянами країни, яка історично находиться на  геополітичному розломі між двома 
областями Євразії — центральною (Скіфія-Тартарія-Росія) і західною (Європа) з цілим 
спектром переваг і недоліків з цим пов’язаних. Також сучасна студенська молодь є 
активними спостерігачами і часом навіть учасниками процесів глобалізаціїї освітнього 
простору сучасної України, користувачами інтернету і соцмереж, дійсними і 
потенційними учасниками різноманітних міжнародних навчальних програм, 
дослідницьких грантів тощо, все більше і більше наздоганяючи, а десь можливо і 
переганяючи студентську молодь інших локальних суспільств світу і їх освітніх 
просторів за тими чи іншими показниками. Також сучасна українська студентська 
молодь є майбутніми, а дехто і дійсними учасниками українського і світового ринку 
праці. 

Маємо об’єктивно визнати, що ціннісні орієнтації студентської молоді 
знаходяться у постійному розвитку, зазнають впливів різноманітних процесів і явищ 
пов’язаних з українським і глобальним суспільствами і їхніми освітніми просторами, 
зокрема процесами глобалізації, в т.ч. глобалізації по-українські. Так як більшість 
представників сучасної української студентської молоді об’єктивно продовжує і далі 
вчитись в Україні, маємо визнати, що незважаючи на велику кількість нових 
побоювань і ризиків, пов‘язаних з глобалізацією, освітній простір сучасної України в 
тій чи іншій мірі на певному рівні свої задачі виконує, сприяючи становленню нових, 
освічених громадян суспільства. Більшість з цих громадян очевидно серед іншого 
зустрічаються з питаннями поєднання у рамках власного світогляду традиційних 
цінностей і сучасних, вирішення проблеми знаходження на перетині Сходу і Заходу 
тощо. Глобалізація в тій чи іншій мірі відкриває перед студентською молоддю всеньке 
глобальне суспільство,  Всесвіт Без Обмежень Без Кінця і Краю, що суттєво впливає на 
становлення нового покоління в сучасних умовах.  Відкриття кордонів, можливість 
їздити у різні куточки світу, зменшення великої кількості різноманітних обмежень, які 
тяжіли над нашим суспільством протягом страшних років 20 сторіччя  - все це багато в 
чому впливає на сучасного українського студента, його цінності і орієнтири. Разом з 
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тим традиційний оптимізм, віра у Світле Майбутнє, у Безмежжя Благодатне і Життя 
Вічне в тій чи іншій мірі притаманні по-замовчуванню усім молодим людям усіх часів і 
народів беруть своє. Нестримний Потік Життя, учасниками якого є всі ми. Філософія 
Безмежжя в дії, як вона є. Філософія питомо українська, традиційна, по своїй суті 
козацько-християнська і разом з тим далеко не тільки. 

Окремий великий напрямок дослідницької роботи в сфері дослідження 
студентської молоді і їх ціннісної орієнтації становить традиційних нонкомформізм 
молодих людей і його вплив на їхню ціннісну орієнтацію. Іншими словами, кожне 
наступне покоління в тій чи іншій мірі “вступає у протиріччя” і “бореться” з 
попереднім, “відвойовуючи собі місце під Сонцем”. Конфлікт поколінь, конфлікт їх 
цінностей і інтересів, нонкомформізм молодих і старих , студентів і викладачів одних 
відносно інших був є і буде. Особливо на теренах Київської Русі-України, на 
Подніпров’ї і в Києві, цьому стародавньому і надзвичайно потужному духовному 
центрі всієї строкатої козацько-християнської цивілізації  країн регіону, цивілізації 
козаків-нонкомформістів, воїнів Христових обох берегів Дніпра з діда-прадіда, як її ще 
можна романтично назвати.  Також привертає увагу, що тематика нонкомформізму 
присутня і яскраво висвітлена у філософії і творчості двох таки вищезгаданих філософів 
Безмежжя як Олесь Бердник і Федір Тетянич, що наводить на роздуми і дає матеріал 
для подальших досліджень у цьому напрямі. Особливо, якщо згадати той факт, що 
вони обоє досліджували і підкреслювали виняткову роль Києва і України як древнього 
духовного центру для розвитку нашої країни і цивілізації (козацько-християнської?) 
країн регіону, що в умовах потужного і надзвичайно строкатого розвитку Київської 
Русі-України не може не наштовхувати дослідників на подальші дослідження у цьому 
напрямі і на можливий вплив цього факту на зміну ціннісних орієнтації студентської 
молоді у напрямку власних історико-культурних і світоглядних традицій, 
поміркованого україноцентризму тощо. Говорячи про нонкомформізм і українську 
козацько-християнську культуру і цивілізацію Подніпров’я не будемо також забувати 
про традиційну українську козацько-християнську педагогіку, в основі якої лежало 
виховання підростаючого покоління як справжніх християн (русинів, козаків, 
українців), як “людей вільної України і святої Русі”, “благочестивих, мужніх і 
працьовитих воїнів Христових” і таких собі філософів Безмежжя, людей які 
усвідомлюють себе як образ Божий (образ Бога-Христа, Головного Філософа 
Безмежжя, Козака і Нонкомформіста у Всесвіті) і який в міру сил втілюють у своєму 
житті і творчості, преображаючи світ навколо себе і пристосовуючись до життя у 
Строкатому (Глобалізованому) Світі. 

В переформульовану вигляді знаходимо ці ідеї у філософському і творчому 
доробку вищезгаданого філософа Безмежжя і представника українського козацько-
християнського нонкомформізму 1970-2000х рр. Федора Тетянича з популяризованим 
ним в рамках власного бачення козацько-християнської філософії нонкомформізму 
поняттям Фрипульї[12] як синонімом до слова Безмежжя, що теж спонукає звернути 
на них увагу і розкрити у подальших дослідженнях, присвячених дослідженню 
ціннісної орієнтації громадян сучасного українського суспільства, зокрема 
студентської молоді, її змінам і перетворенням, так само як і різноманітним 
парадигмам виховання студентської молоді сучасної України у нинішніх умовах. 



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

115                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

На перший погляд тематика українського народного козацько-християнського, 
мистецького і студентського нонкомформізму виглядає несумісною з строгим духом 
класичних університетів України і світу, з підготовкою майбутньої української 
національної еліти і становленням національної ідеї. Але то лише на перший погляд. 
Адже одним з символів українського народу вже став Тарас Григорович Шевченко, 
яскравий представник козацько-християнської цивілізації, цивілізації воїнів Христових 
Київської Русі-України, грішних козаків-нонкомформістів обох берегів Дніпра з діда-
прадіда і його поетична і художня творчість і суспільна діяльність відома всій Україні і 
цілому світу. Саме ім’я Тараса Григоровича Шевченка, красного козака і робочого 
християнина носить провідний виш України, Київський Національний Університет, 
який готує національну еліту, перших наслідників української народної, козацько-
християнської духовної  і світоглядної традиції. Нонкомформізм як і козацько-
християнська наука, наука людей Небесного Владики і Вічного Війська, наука Кари і 
Благодаті наших дідів-прадідів, воїнів Христових Подніпров’я старих часів по своїй 
глибинній суті передбачає здатність до опору неправді, злу, насильству і гріхам 
людським у самих різних формах і проявах. Саме на це так чи інакше націлена 
підготовка і майбутньої національної еліти зокрема і студентської молоді взагалі, 
майбутніх свідомих громадян України, які будуть хазяйнувати на рідній землі, як в 
старі часи казали “во славу Божу і на радість і добробут собі і людям”, а отже 
“здійснювати подвиги”, “боротися з гріхом і неправдою”. Також важливо зауважити, 
що ідея виховання підростаючого покоління з опорою на традиційні цінності 
козацько-християнської цивілізації України ніяк не протирічить ні ідеям 
мультикультуралізму ні орієнтації на європейські цінності, адже ці ідеї теж виникли у 
контексті християнської (козацько-християнської, робочо-християнської) і 
загальнолюдської цивілізації. Наостанок автор статті хотів би згадати добрим словом 
художника і філософа Федора Костянтиновича Тетянича, своїх предків і родичів, 
українських вчителів Івана Михайловича Гончаренка, Григорія Харитоновича Роде, 
Якова Павловича Бублика, Антона Андрійовича Довгого та інших маловідомих 
широкому загалу нащадків воїнів Христових обох берегів Дніпра старих часів, носіїв 
української світоглядної козацько-християнської традиції, традиції “справжніх красних 
козаків і робочих християн“, “людей вільної України і святої Русі” з берегів Дніпра 
(історична Київщина, Чернігівщина та Полтавщина — старовинний козацький край), з 
якими він, дякуючи Богові, мав можливість спілкуватись у дитинстві і юності, що 
зіграло свою роль у осмисленні таких понять як філософія Безмежжя, козацько-
християнська цивілізація, наука Кари і Благодаті, козацько-християнський і робочо-
християнський нонкомформізм, глобалізація по-українські тощо, які автор, якщо буде 
на те ласка Божа, планує докладніше розглядати у подальших дослідженнях. 

Висновки. В статті розглянуто смислове наповнення кількох базових понять, які 
цілком можливо будуть використовуватись різними людьми у подальших 
дослідженнях. Зокрема введені і осмислені поняття глобалізації по-українські і 
філософії Безмежжя у зв’язку з сучасною українською глобалістикою, певною мірою 
намічено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Також певною мірою 
намічено можливі перспективи подальших досліджень, присвячених ціннісній 
орієнтації студентської молоді сучасної України, впливам на неї процесів глобалізації, 
проблемам і перспективам з цим пов’язаним. Окремою великою і цікавою темою 
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також окреслено вище філософію і парадигму нонкоморфізму у сучасній українській і 
не лише українській освіті в контексті глобалізації і пристосування до життя в умовах 
сучасного глобального суспільства, виховання підростаючого покоління, майбутніх 
громадян і національної еліти України у нових умовах навколишньої дійсності, в 
умовах українського народного козацько-християнського нонкомформізму і разом з 
тим терпимості до інакомислія, мультикультуралізму. Також побіжно згадано 
старовинну козацько-християнську науку Кари і Благодаті, яка на думку автора статті 
має зайняти належне їй місце у курсах з історії української і світової філософської 
думки так само як і у філософських дослідженнях різних напрямків, в т.ч. присвячених 
глобалізації по-українські, життєдіяльності  українців в контексті сучасного 
глобального суспільства і вихованню студентської молоді в сучасних умовах з опорою 
на традиційні українські цінності і світогляд. 
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та інституційного розвитку вищої освіти 

Інституту вищої освіти  НАПН  України, м. Київ, Україна 
 
Особистість студента у контексті соціального середовища як чинник ефективного 

врядування в університетах України 
 
Спочатку, актуалізуючи заявлену в назві публікації проблему, зіпремось на те 

очевидне, що не потребує доказових обґрунтувань, а потім перейдемо до висвітлення 
менш очевидних окремих аспектів цієї проблеми. Очевидним є те, що результат будь-
якої діяльності, а не лише університетської, першочергово залежить від управління 
цією діяльністю. А коли ми бачимо різні результати однакових організацій, які у своїй 
діяльності мають однакове ресурсне забезпечення і здійснюють її в однакових умовах, 
у нас з’являються підстави стверджувати, що така різниця не лише першочергово, а й 
найбільшою мірою зумовлена управлінням з різними рівнями ефективності. Логіка 
підказує, що у такому разі ефективнішим є те управління, яке за однакових 
можливостей забезпечує кращий результат своєї діяльності. 

Як відомо, університетська діяльність поділяється на такі основні різновиди, як 
освітня, наукова, впроваджувальна, консультаційна, культурно-просвітницька, 
господарсько-фінансова. Інтегральним результатом університетської діяльності, 
логічно вважати якість вищої освіти, носіями якої є випускники університету, які своєю 
компетентністю як віддзеркаленням результатів навчання та якості вищої освіти або 
підвищують рівень його репутації, або підтверджують вже досягнутий, або знижують 
чи взагалі дискредитують університет, який його дипломував. Це твердження 
підкріплюється Законом України «Про вищу освіту»42, зокрема визначеннями таких 
ключових термінів, як результати навчання, компетентність та якість вищої освіти:  

 результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 
оцінити та виміряти; 

 компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-

                                                        
42 Закон України про вищу освіту : станом на 29 жовтня 2014 року. – 3-19 Х : Право, 2014. – С.6 
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етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 
подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти; 

 якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 
освіти. 

Предметом окремої дискусії має стати технократична спрямованість наведених 
визначень, особливо терміну «якість вищої освіти», оскільки в його визначенні 
домінує технократична складова. На цьому можна було б і не робити акцент, якби 
таке визначення якості вищої освіти не віддзеркалювало реалії соціального 
середовища більшості вітчизняних закладів вищої освіти, перебуваючи в якому 
широкий загал студентів за період навчання в розвитку своїх особистостей окрім 
професійної інших компетентностей не набувають. Навпаки, дуже багато студентів за 
роки перебування в соціальному середовищі ЗВО втрачають раніше набуті, 
переважно в закладах позашкільної освіти, компетентності, що характеризують 
різнобічно розвинену особистість, про яку ми так багато пишемо, а ще більше 
говоримо і розвитком якої начебто системно переймаються наші ЗВО. Понад це, 
певна частка студентів в особистісному розвитку деградує, втрачаючи здоровий 
спосіб життя, набувають шкідливих і руйнівних для власного здоров’я звичок, 
зокрема, куріння, вживання алкоголю і навіть наркотиків та не поодиноко 
долучаються до асоціальних дій .  

Однією з основних причин внутрішньо інституційного характеру такої сумної 
тенденції є відсутність у більшості вітчизняних ЗВО, особливо новостворених, 
належної інфраструктури, де б широкий загал студентів міг відповідно до своїх 
вподобань та інтересів змістовно проводити дозвілля у вільний від навчання час. За 
великим рахунком, співвідносно наявному контингенту студентів, такої 
соціокультурної інфраструктури і належного фахового супроводження та фінансування 
поза аудиторної роботи зі студентами недостатньо і в класичних університетах. 
Зазвичай, у більшості вітчизняних закладів вищої освіти соціокультурна інфраструктура 
для студентів обмежується декількома гуртками художньої самодіяльності, а у 
великих університетах ансамблями пісні і танцю, студентським театром, командою 
КВК тощо, в яких систематично зайнято від декількох десятків до декількох сотень 
студентів. Спортивних секцій, як правило, більше, але й у них чисельність залучених 
студентів до систематичних занять спортом обчислюється сотнями. А тисячі, тобто 
широкий загал неприкаяних у вільний від аудиторних занять час студентів знаходять 
альтернативу в дозвіллі, яке мало чого додає в різнобічному розвиткові їхніх 
особистостей. І це при тому, що особистість студента, якій необхідно створювати 
різнобічні умови для самореалізації, проголошується центральною фігурою 
університетської діяльності. 

З огляду на таку очевидність викладеного не менш очевидною постає логіка 
пріоритетів і підпорядкованості різновидів університетської діяльності у тій 
послідовності, яка була зазначена автором. Найвищим пріоритетом має бути освітня 
діяльність, основними суб’єктами якої є студенти і викладачі. Є студенти є й викладачі, 
а немає студентів, то й не буде викладачів. Попит породжує пропозицію, а не навпаки. 
Така залежність як ніколи раніше надзвичайно гостро актуалізувалась в Україні нині. 
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Детальніше цю проблему проаналізуємо нижче. Зараз лишень зазначимо, що, на 
жаль, ця залежність в умовах гіпертрофованої масовизації вітчизняної вищої освіти 
працює на різке зниження якості цієї освіти. Повертаємось до пріоритетів. Як за 
визначенням студентоцентоцентризму, визнанням і логікою студенти і розвиток 
їхнього особистісного потенціалу має бути найвищим пріоритетом в університетській 
діяльності, а відповідно й в управлінні цією діяльністю. Має бути – це належне, з яким 
далеко не завжди співпадає дійсне. Є цілком очевидним, принаймні для тих, хто 
працює і навчається нині у вітчизняних закладах вищої освіти, включаючи 
університети, що логіка пріоритетів у зазначеному сенсі не витримується. Причому в 
багатьох ЗВО, якщо не в більшості, послідовність пріоритетів перевернута з ніг на 
голову, де господарська організація домінує над освітньою і науковою. Левова частка 
робочого часу управлінців, які мають перейматися освітньою діяльністю і студентами, 
витрачається на вирішення господарських і соціально-побутових питань.  

Науково-дослідна діяльність в університетах теж не повинна розглядатись як 
самоціль заради одних лише наукових результатів. Орієнтуючись на головний 
пріоритет, а саме, на розвиток особистості студента, який би у процесі здобуття, а не 
отримання диплому, якісної вищої освіти навчився не лише засвоювати чужі, а й 
продукувати власні знання, маємо актуалізувати пріоритетність процесу в 
університетській науці, через залучення в який студенти мали б набувати таку 
здатність. У вітчизняних ЗВО ще з радянського періоду успадкована й міцно 
закріпилася традиція формального залучення студентів до наукової роботи через 
кружки при кафедрах. Якщо на природничих, технічних, технологічних та інших 
кафедрах, де вимагається проведення хоча б елементарних дослідів та 
експериментів, така участь у студентських кружках певним чином наближає до 
реальних досліджень, то цього не спостерігається на кафедрах, де тексти нових знань 
продукуються у результаті суто розумової діяльності без проведення будь яких 
експериментів. Широкий загал наших студентів у наукових кружках не продукують 
власних думок і знань, а обмежуються трансляцією чужих думок і знань шляхом 
плагіату та компіляції. Така номінальна участь студентів у науковій роботі не актуалізує 
їхні особистості до розвитку. А чи можуть студенти долучатись до реальної наукової 
роботи тоді, коли реальними дослідженнями не переймаються їхні викладачі, що у 
більшості випадків зумовлено їхнім перевантаженням іншими видами діяльності? 
Питання риторичне. А хіба не так буває у дрібних ЗВО на мало чисельних, але 
багатопрофільних кафедрах, коли один викладач завантажений п’ятьма і більше 
навчальними дисциплінами. 

Тож управління закладом вищої освіти має бути спрямованим на створення 
умов для розвитку особистісного потенціалу його викладачів, студентів, управлінців та 
інших працівників. Цьому має бути підпорядковане й управління ЗВО як 
господарською організацією. Світовим досвідом розвитку цивілізації доведено, що 
найсприятливіші умови для саморозвитку особистості створюються в 
демократичному, а не в авторитарному середовищі. Одним із дієвих засобів 
демократизації соціального середовища, як підтверджує досвід західноєвропейських 
країн та їхніх університетів, є врядування як найбільш демократична форма 
управління. Врядування передбачає не лише залучення викладачів і студентів до 
безпосередньої участі в управлінні своїм закладом освіти. Врядування дозволяє 
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університетській спільноті дієво впливати на прийняття життєво важливих рішень для 
подальшого розвитку і діяльності ЗВО, запобігати неправомірним діям адміністрації 
усіх ієрархічних рівнів закладу. Запровадження врядування сприяє не лише 
демократизації соціального середовища, а й слугує своєрідною школою соціалізації 
шляхом формування активної та принципової громадянської позиції у тих, хто 
долучається до нього. 

І тут постає важливий акцент на здатності займати таку позицію. Логіка 
підказує, що така здатність має корелювати із самодостатністю особистості, яка 
забезпечується її компетентністю як інтегральною умовою незалежності від 
адміністрації. Для викладача – це професіоналізм в усіх його вимірах, а для студента – 
це успіхи в навчанні й зразкова поведінка. Погодьмось, чим нижчі професіоналізм 
викладача та результати навчання і поведінки студента, тим більше вони залежні від 
адміністрації, що спонукає їх до конформізму. І навпаки. Зроблений наголос актуалізує 
критичний аналіз проблем, які не дозволяють нашим студентам бути дієвим 
чинником врядування, запровадження механізмів якого стало на часі у вітчизняних 
ЗВО. Принаймні, у тих закладах вищої освіти, які прагнуть успішно інтегруватись у 
Європейський простір вищої освіти та науки. 

«Основним механізмом, який здатний рухати заклад вищої освіти в режимі 
саморозвитку, є взаємодія викладача й студента за умови, що студент прагне до 
більшого, аніж пропонує йому і вимагає від нього викладач. Ця умова може бути 
забезпеченою, якщо особистість студента буде актуалізована на такий запит. 
Фактичний стан сучасних вітчизняної вищої освіти засвідчує, що актуалізація 
особистості студента не задіяна як фактор її розвитку. Доки цей фактор не буде 
системно задіяний, посилюватимуться адміністративний пресинг і бюрократизація 
закладів вищої освіти як важелі активізації викладачів та студентів. А це ще більше 
паралізуватиме її й робитиме нездатною до саморегуляції і творчого саморозвитку. 

Щоб вийти з такого замкненого кола проблем, котрі можна ототожнити з 
внутрішньосистемними путами нашої вищої школи, необхідно системно активізувати 
соціокультурне середовище ВНЗ, яке за межами навчального процесу конструктивно 
актуалізувало б особистість студента, де б він ставав реальним суб’єктом діяльності, 
яка сприяє його розвитку, а не деградації. Такий підхід потребує докорінного 
перегляду традиційної парадигми освітнього процесу у вітчизняній вищій школі, яка 
передбачає інструменталізм і рецептуру у взаємодії зі студентом та орієнтує на 
сприйняття його особистості як цілісності лише суто теоретично, тобто номінально, а 
не реально.»43 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
43 Рябченко В.І. 

Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій 
світоглядно-компетентнісного підходу. [Монографія]. – К. : Фітосоціоцентр, 2015. – 674 с. 
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Погляд студентства на якості 

 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 
 
Орієнтація Європейського простору вищої освіти на активне залучення до 

освітнього процесу стейкхолдерів суттєво вплинуло на введення студентства до  
органів управління закладом вищої освіти. Водночас одним із аспектів участі 
студентства  в управлінні закладом вищої освіти є оцінювання професійних і 
особистісних якостей науково-педагогічних працівників.  Кожен науково-педагогічний 
працівник змушений орієнтуватися на вимоги, що ставляться  до нього  існуючими 
освітніми нормативно-правовими документами, здобувачами вищої освіти та  
роботодавцями. Відповідність постійно змінюваним вимогам до особистісних якості 
науково-педагогічних працівників потребує надавати суттєву увагу своєму 
професійному розвитку. 

Враховуючи глобалізаційні процеси, що відбуваються у світовому просторі 
вищої освіти вважаємо за доцільне розглянути вимоги студентів різних країн до 
особистісних якостей  науково-педагогічних працівників. Думка студентів має суттєве 
значення при оцінюванні діяльності  науково-педагогічного працівника закладу вищої 
освіти, оскільки  саме вони  відчувають на собі її вплив і є партнерами  науково-
педагогічного працівника в освітньому процесі. 

Вивчивши погляди студентів Німеччини до якостей науково-педагогічних 
працівників встановлено, що він має володіти поведінковими стратегіями, вміннями 
виявляти педагогічну майстерність, співчуття, комунікабельність, емпатію, 
толерантність, відкритість  тощо. 

Естонські науковці (Хаамер, Лепп, Рева, 2012) досліджуючи окреслену 
проблему  встановили, що науково-педагогічний працівник  повинен бути 
ерудованим, фахівцем у своїй галузі, вміти налагоджувати відносини із студентами, 
бути терплячим, володіти мистецтвом спілкування, методикою викладання матеріалу, 
а також мати мужність зізнатися в незнанні [Цит. За  Даутововю О.Б., Криловою, О.М.]. 
44   

Досліджуючи якості ідеального викладача Rachelle Wootten [Цит. за 
Волобуєвою О.Ф]45.  звертає увагу на сім основних характеристик якими він має 
володіти, а саме: рефлексією тобто постійно аналізувати ті процеси й ідеї, які він 
використовує, для того щоб бути впевненим, що саме вони є найкращими для 

                                                        
44 Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современный преподаватель высшей школы и системы дополнительного 
профессионального образования: разнообразие его профессиональных компетенций в России и за 
рубежом. URL:http://www.ide-journal.org/article/2016-volume-3-number-3 
45

 Волобуєва О. Ф. Професійна діяльність  сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети. 
URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2... 
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студентів;  постійно підвищувати свій професійний  рівень; виявляти креативність у 
мисленні та підходах;  бути близьким до тих, кого навчає; співпрацювати з колегами;  
виявляти принциповість.  

Проведенні у 2014 р. дослідження М. Скринником засвідчили, що  
найважливішою якістю  науково-педагогічного працівника вищої освіти є високий 
рівень розвитку інтелекту, що передбачає загальну ерудицію, розумові вміння і 
спеціальні знання. Крім того, особливо відзначено значення комунікативних 
здібностей і чарівності; здатності розумно осмислювати важкі життєві і професійні 
ситуації; професійні інтереси і схильності; комунікативність і такт; організаторські 
здібності і готовність до лідерства; емоційна стійкість; обов'язковість, відповідальність 
і старанність; доброта; почуття гумору і дотепність46. 

Цікавим є дослідження проведене чеськими науковцями M. Blaškováa, 
R. Blaškoa, A. Kucharíkováa. Опитавши студентів Університету Жиліна, ними з’ясовано  
негативні  якості яким не повинен володіти  науково-педагогічний  працівник  закладу 
вищої освіти. Найчастіших  в опитування студентів зустрічалося 25 негативних якостей. 
Усі респонденти  першою позицією відмітили  упередження та несправедливість. 
Оцінки на інших позиціях дещо відрізнялися, але їх істотні риси зберігаються, зокрема 
вони розмістилися у такій послідовності, по мірі спадання: зарозумілий (арогант), 
неосвічений, непрофесійний; гордий, поблажливий; скучний; пихатий; вульгарний, 
непристойний; неприємний; передбачуваний; агресивний;  нервовий;  дуже строгий, 
критичний;  дріб’язковий; вибуховий, лютий;  егоїст; легковажний; не комунікативний; 
безвідповідальний;  неприємний; дурний; монотонний викладач; підступний47.  

Як зазначає, М. Фіцула  науково-педагогічний працівник має володіти такими 
якостями: усвідомлення свого громадянського обов'язку, досконале володіння своїм 
предметом, майстерне володіння методикою викладання, управління навчально-
пізнавальною діяльністю студентів, педагогічною вираженістю, ерудованістю, творчим 
підходом до справи, високими моральними якостями, умінням володіти власною 
емоційно-вольовою сферою, педагогічною спостережливістю і уважністю, натхненням 
та інтуїцією, досконалим володінням мовою і мисленням, оптимізмом, педагогічним 
тактом. «Сукупність особистих якостей викладача формує його авторитет, тобто 
загальновизнану студентами значущість його достоїнств і основану на цьому силу 
його виховного впливу. Авторитетним є той викладач, який глибоко знає свій предмет 
і майстерно його викладає, любить молодь, відчуває її наміри і прагнення, 
доброзичливо відгукується на них»48.  

Здійснене  О. Брюховецькою, Т. Чаусовою опитування студентів щодо  
професійно значущих якостей особистості науково-педагогічного працівника  закладу 
вищої освіти дозволило їм встановити, що науково-педагогічний працівник має 
володіти наступними професійно-значущими якостями, подані у порядку найбільш 

                                                        
46

 Даутова О.Б., Крылова О.Н.] Современный преподаватель высшей школы и системы 
дополнительного профессионального образования: разнообразие его профессиональных 
компетенций в России и за рубежом. URL:http://www.ide-journal.org/article/2016-volume-3-number-3 
47 Blaškováa M., Blaškoa R., Kucharíkováa A. Competences and Competence Model of University Teachers. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 159 ( 2014 ) 457 – 467. URL: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. 
48

 Фіцула М.М. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу. URL: 
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/420.html  
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важливих, а саме:  високий інтелект, глибока культура; почуття гумору; широкий 
кругозір, ерудиція; товариськість уміння налагодити відносини; доброзичливість, 
чіткість, уважність, доброта49.  

Досліджуючи сучасні погляди суспільства на науково-педагогічного працівника 
О. Волобуєва  визначила такі основні  його якості, як  висока громадянська 
відповідальність і соціальна активність; любов до всіх без винятку членів навчальної 
групи; потреба та здатність віддати їм своє серце;  справжня інтелігентність, духовна 
культура, бажання і уміння працювати з іншими;  високий професіоналізм, 
інноваційний стиль науково-педагогічного мислення; готовність до створення нових 
цінностей і прийняття творчих рішень;  потреба в постійній самоосвіті й готовність до 
професійного становлення і самовдосконалення; фізичне і психічне здоров’я, 
професійна працездатність50.  

В. Голубко проаналізувавши низку вітчизняних праць та провівши власне  
дослідження серед студентів закладів вищої освіти щодо ідеального образу викладача 
вищої освіти очима студентів згрупував за чотирма категоріями51:  

1. Здібності, уміння, знання, навички: високий рівень інтелекту, професійні 
знання, уміння гарно подати матеріал; організаторські здібності; уміння здійснювати 
індивідуальний підхід до студента, спрямованість і мотивація діяльності, захопленість. 

2. Риси характеру, які виражають ставлення і спрямованість на справедливість, 
принциповість, послідовність, сумлінність тощо; вольові: наполегливість, 
самостійність, цілеспрямованість. Якості, пов’язані з темпераментом: розважливість, 
відповідність реакції зовнішньому збуднику. 

3. Комунікативні якості: комунікабельність, почуття міри, педагогічний такт, 
товариськість, соціальна чутливість. 

4. Інші психічні властивості: високі моральні якості, зрілість, екстравертність, 
домінантність, емоційна стабільність. 

Уявлення студентської молоді про особистісні та професійні якості сучасного 
викладача закладу вищої освіти досліджували Н. Гапон та М. Дубняк52. Здійснений 
авторами аналіз наративів студентів 2-3-го курсів дав змогу з’ясувати, що значна 
частина студентів на перший план особистісних якостей ставить – здатність педагога 
любити своїх студентів.  Авторами встановлено, що 40 % опитаних вказали, що 
науково-педагогічний працівник має бути індивідуальністю, 29 % - бути відмінним 
фахівцем.  Важливе значення у відносинах між науково-педагогічним працівником і 
студента є комунікативні відносини.  Так, 30 %  респондентів відмітили, що  
спілкування між науково-педагогічним працівником і студентом мають бути 
довірливими, 30 % – невимушеними і 25 % захоплюючими [53, с.109].  Значна увага  

                                                        
49 Брюховецька О.В., Чаусова Т.В.  Професійно значущі якості особистості викладача вищого 
навчального закладу . URL: http://lib.iitta.gov.ua/8370/1 
50

 Волобуєва О. Ф. Професійна діяльність  сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети. 
URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?... 
51 Голубко  В.  Обрах викладача вищої школи у візії студентів.  URL: virt. 
Ldubgd.edu.ua/pluginfile.php/14209/mod-folder/]: 
52 Гапон Н. , Дубняк М. Викладач очима  студентів. Вісник Львівського університету. Серія Педагогіка. 
2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 106–113. 
URL:pedagogy.lnu.edu.ua/departaments/pedagogyka/periodic/…/1/15_hapon_dubniak.pdf. 
53  Там же. 
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студентів приділена просодичним аспектам викладанню науково-педагогічним 
працівником навчального матеріалу. 40 % респондентів відмітили темп мовлення 
науково-педагогічного працівника, 40 % – гучність мовлення, 20 %  –  емоційність 
мовлення.  

Проведене Н. Прядко дослідження на базі Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка в якому брало  участь 57 студентів 2-5 
курсів дали змогу з’ясувати  найпопулярніші якості  яким має володіти науково-
педагогічний працівник: вимогливий, розумний, доброзичливий, строгий, ввічливий, 
справедливий, веселий, злий, суворий, компетентний, розуміючий, відповідальний, 
уважний, пунктуальний, комунікабельний54.  

Здійснене соціологічне опитування студентів Рогатинського державного 
аграрного коледжу щодо особистісних і професійних якостей науково-педагогічного 
працівника дало змогу   накреслили його авторитетний портрет. Студенти 
наголошують на наявності у науково-педагогічного працівника насамперед трьох  
важливих ознаки: доброта, чуйність і педагогічний такт;  професійні якості в 
діяльності;  справедливість у вимогах і в оцінках55. 

 На основі проведеного нами у 2017 році опитування студентів 3 закладів 
вищої освіти  (134 особи) щодо якостей яким має володіти науково-педагогічний 
працівник.  На питання,  як  Ви  вважаєте,  які  особистісні  якості  характеризують  
успішного викладача? Встановлено, що на першому місці  (83 %) серед респондентів 
найважливішою якістю наукову-педагогічного працівника є об’єктивне оцінювання. 
Варто зауважити, що це стосується не тільки безпосереднього оцінювання науково-
педагогічним працівникам  самого студента, але й інших учасників освітнього процесу. 
Другу позицію (78 %) за результатами опитування займає  педагогічний такт науково-
педагогічного працівника. На третій позиції (73 %) –  володіння методикою 
викладання навчальної дисципліни. Четверту сходинку (69 %) зайняли інтелект, 
ерудиція і глибокі професійні знання науково-педагогічного працівника.  

Таким чином, як видно із  представлених аналіз немає  серед  студентів різних 
країн абсолютно однакових вимог до якостей науково-педагогічних працівників  
закладів вищої освіти. Проте, можна виокремити  спільні серед них, а саме:  
педагогічний такт,  знання предмета, вміння організувати освітній процес, інтелект,  
об’єктивне оцінювання і т. п.  Важливе значення має вміння науково-педагогічного 
працівника  створювати комфорту, довірливу і невимушену психологічну атмосферу 
під час організації освітнього процесу. 

Водночас науково-педагогічний  працівник  закладу вищої освіти не повинен 
мати такі негативні якості, як упередженість, несправедливість, зарозумілість, 
гордість, поблажливість, пихатість, агресивність  та ін.  
 
 
 
 

                                                        
54 Прядко Н.О.  Особливості  оцінки студентами особистості викладача. URL:   http: // 
visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1204 
55

 Рогатинський державний аграрний коледж. Викладач  очима  студентів. URL: 
http://www.rodak.if.ua/index.php/arkhiv-novyn/145-vykladach-ochyma-studentiv-2014 
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УДК: 378.147-057.875:796:371.7 
Ткачук Олена  

викладач кафедри фізичного виховання і здоров’я  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

 
Аксіологічний підхід до проблеми формування здоров’язбережувальної 

компетентності у майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання 
 
У статті проведено аналіз наукової літератури та нормативних документів щодо 

аксіологічного підходу до проблеми формування здоров’язбережувальної 
компетентності у майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання. 
Визначено, що аксіологічний підхід являється одним з найважливіших у процесі 
формування ціннісного ставлення майбутніх лікарів до власного здоров’я, його 
покращення і зміцнення. Встановлено, що упровадження аксіологічного підходу у 
процесі формування здоров’язбережувальної компетентності сприятиме 
сформованості у майбутніх лікарів системи особистісних цінностей, почуття 
відповідальності як за власне життя і здоров’я так і майбутніх пацієнтів. 

Ключові слова: аксіологічний підхід, здоров’я, здоров’язбережувальна 
компетентність, майбутні лікарі, фізичне виховання, ціннісні орієнтації. 

 
У енциклопедії сучасної України зазначено, що аксіологія, від грецької «аксіа» – 

«цінність», яка відбиває філософську теорію цінностей, що з’ясовує природу та 
різновиди цінностей, взаємовідношення між ними; структуру та ієрархію ціннісного 
світу, якості та властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольнити потреби, 
інтереси, запити і бажання людей (5). Аксіологічний підхід, стверджує С. Король (2017) 
«спрямований на трансляцію та засвоєння студентами пріоритетних цінностей, 
пов’язаних зі збереженням життя та зміцненням здоров’я» (8, с. 185). Аксіологічні 
установки, зазначає Ю. Бойко (2015), показують «спосіб життя особистості відповідно 
до отриманих знань, потреб, прагнень, усвідомлене ставлення до здоров’я, 
сформованість умінь і навичок збереження і зміцнення здоров’я, що проявляються в 
тривалих позитивних змінах поведінки особистості» (3, с. 49). 

Здоров’я, з позиції аксіологічного підходу, Р. Березовська (2011) трактує, як 
цінність (1, с. 224), і підкреслює, що «ціннісне ставлення до власного здоров’я являє 
собою внутрішній механізм регуляції поведінки», а ключовим «механізмом розвитку 
ціннісного ставлення до власного здоров’я є усвідомлення цінності здоров’я» (1, с. 
224-225). Відповідно до аксіологічної ієрархії, на думку С. Путрова (2012), здоров’я 
належить до розряду вищих, універсальних цінностей, оскільки має всеосяжне і 
позачасове значення (12, с. 120). Автор стверджує, що «здоров’я є складовою ще 
однієї надто значущої для людей цінності – щастя».  Адже щасливою є та людина, на 
думку С. Путрова (2012), «в якої немає хвороб, вона сильна, смілива і дужа» (12, с. 
121). 

За ціннісною сутністю, на думку О. Ревякіної (2011), здоров'я «є благом, яке 
має позитивне значення для особистості та відповідає її інтересам, потребам і т. ін.» 
(13, с. 123). Саме зі ставленням особистості до власного здоров'я, формується система 
її ціннісних орієнтацій, переваг та цілей, без яких втрачається сенс людського 
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існування (13, с. 123-124). У свою чергу, О. Шукатка (2012) зазначає, що «цінності, які 
сповідує людина, формують ціннісні орієнтації особистості, що є складовими вищих 
рівнів спрямованості особистості» (18, с. 207). 

Сучасні наукові дослідження Ю. Бойко (2015), Н. Боброва (2015), С. Козуб 
(2016) щодо стану здоров’я студентів-медиків свідчать про низький рівень 
усвідомлення ними необхідності ведення активного здорового способу життя та 
цінності збереження фізичного та психічного здоров’я (3, с. 15-16), (2, с. 8-11), (7, с. 8-
11). Студенти часто порушують елементарні правила особистої гігієни(О. Ткачук, 
О. Бойко,2014), режиму дня, сну, харчування, шкідливі звички (17, с. 80-81). Зокрема, 
науковці О. Павлюк, Т. Захлевська (2017) стверджують, що до 90% студентів мають 
значні відхилення у стані здоров’я, з яких 50% і більше майбутніх фахівців знаходяться 
на диспансерному обліку, віднесені до підготовчої чи спеціальної медичної групи, або 
взагалі звільнені від фізичних навантажень за станом здоров’я, а фізична 
підготовленість у більш ніж 50% студентів відповідає нижче середньому рівню (11, с. 
440). Ціннісне ставлення майбутніх фахівців до власного здоров’я, на думку авторів 
(О. Павлюк, Т. Захлевська,2017) – «це складне особистісне новоутворення, що 
характеризується сформованістю знань і уявлень про здоров’я як цінність, позитивною 
активністю щодо ведення здорового способу життя, усвідомленого ставлення до 
здоров’я, як цінності, сформованістю вмінь та навичок зміцнення й збереження 
здоров’я» (11, с. 442). Адже ціннісні орієнтації, на думку Л. Савченко (2006), 
розкривають мету, показують ідеали, характеризують інтереси, потреби, переконання 
особистості (14, с. 30-31). Їх формування, наголошує Н. Тарарак (2017) «це 
цілеспрямований, систематичний рух через пізнання, ціннісне осмислення й оцінку до 
творчого перетворення знань, формування здатності до постійного саморозвитку і 
самовдосконалення» (16, с. 143). На думку С. Драч (2010), формування ціннісних 
орієнтацій «сприяє процесу розвитку особистості в цілому, оскільки вони відіграють 
вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі 
життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в 
юнацькому віці» (4, с. 27). У свою чергу, Н. Земська (2012), Ю. Таймасов, А. Турчинов, 
П. Пашинський (2017) наголошують, що формування цінностей здорового способу 
життя, «обумовлена необхідністю збереження і примноження здоров’я особистості, 
вдосконаленням їхнього фізичного, психічного, соціального та духовного добробуту» 
(15, с. 220). Про що також, наголошено у Національній стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя 
- здорова нація" (2016), ключовою метою якої є «формування ціннісного ставлення 
юнацтва та молоді до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності», та 
«Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичного виховання і 
спорту на період до 2020» (2015), яка визначає провідну роль фізичної культури в 
Україні як важливого фактора здорового способу життя та профілактики захворювань. 

Звертаємо увагу на дослідження Н. Малярчук (2009) яка стверджує, що 
здоров’язбережувальна компетентність є системою знань, ціннісно-смислових 
установок, мотиваційно-вольового досвіду особистості та її практичної діяльності, яка 
спрямована на пізнання, розвиток та вдосконалення індивідуального здоров’я 
особистості (10, с. 51-66). У свою чергу, Я. Кульбашна, О.Ткачук, В. Захарова (2018) 
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наголошують, що значущість здоров’язбережувальної компетентності, полягає «в 
усвідомленні майбутніми лікарями необхідності ефективно реалізувати знання, 
навички, компетентності для гармонійного функціонування психологічної, фізичної, 
соціальної складових як власної життєдіяльності так і майбутніх пацієнтів» (9, с. 149). 

Дослідження досвіду науковців Г. Апанасенка, 2011, Ю. Бойчука, 2017, О. 
Ващенка, 2009, Д. Вороніна, 2006, Т. Круцевич, 2011, О. Митчика, 2012, Ю. Палічука, 
2011 з проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх 
фахівців, свідчить, що одним із ключових завдань є визначення рівня їх здоров’я, 
готовність до його збереження і зміцнення. Таким чином, для виявлення рівня 
сформованості здоров’язбережувальної  компетентності, вивчали ціннісне ставлення 
майбутніх лікарів до власного здоров’я та їх мотивацію до його покращення. Зокрема, 
для визначення рівня здоров’я майбутніх лікарів проведено порівняльний аналіз у 
студентів першого та другого курсів НМУ імені О.О. Богомольця (72 особи), який 
свідчить, що у 14,4% студентів першого курсу та 12,8 % студентів другого - відповідає 
«низькому рівню»; 38,6% студентів першого та 38,5% - другого курсу досягли «нижче 
середнього» рівня; 27% першокурсників і 26% - другокурсників - «середнього» рівня. 
Для визначення індивідуального здоров’я студента використано методику самооцінки 
рівня здоров’я В. Войтенко.  Аналіз результатів свідчить, що більш ніж 40% студентів-
медиків мають «задовільний» стан здоров’я. Наступним методичним підходом було 
визначення фізичного (соматичного) здоров’я за Г. Апанасенком (2011), що дало 
змогу оцінити рівень здоров’я в балах, за функціональними показниками, зокрема: 
Індексу Кетле; життєвий індекс легень (ЖЕЛ); силовий індекс; ЧСС (АД сист.) та індекс 
Руф’є. Аналіз зазначених результатів свідчить про «нижче середній» і «низький» рівні 
фізичного (соматичного) здоров’я у більш ніж 70% майбутніх лікарів.  

Подальшим методичним підходом була оцінка розвитку серцево-судинної 
системи, за системою Кеннета Купера (Апанасенко, 2011), розрахований на 
визначення витривалості організму, що дало змогу отримати уявлення про його 
аеробну продуктивність та стан серця і легеневої витривалості майбутніх лікарів. 
Аналіз зазначених результатів вказує на «нижче середній» і «низький» рівні 
витривалості організму.  

У процесі визначення фізичного саморозвитку студентів у позанавчальний час, 
як свідомого мотивування власних дій і їх обґрунтованості, встановлено причину яка 
заважає студентам самостійно займатись фізкультурно-оздоровчою діяльністю, це 
відсутність вільного часу у 67,8% - 69,5% студентів. 

Висновки. Зазначене вище дає змогу стверджувати, що формування системи 
знань з оздоровчих систем і технологій та уміння їх застосувати у професійній 
діяльності лежить в основі здоров’язбережувальної компетентності лікаря, як 
необхідної складової у його професійній діяльності, а упровадження аксіологічного 
підходу сприятиме сформованості у майбутніх лікарів, як системи особистісних 
цінностей (почуття відповідальності за власне життя і здоров’я та майбутніх пацієнтів), 
а також усвідомлення значущості здоров’я як найвищої цінності.  
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Студентські громадські об’єднання як стейкхолдери забезпечення  
якості вищої освіти 

В статі описуються студентські громадські організації, їхні функціональні та 
організаційно-структурні особливості та дотичність до оцінки освітнього процесу в 
університетах. Надано опис забезпечення підвищення та контролю якості вищої освіти 
на основі аналізу прикладного досвіду впливу студентів та їхньої участі в процесі 
забезпечення якості вищої освіти. Визначено, що існує тенденція до використання 
студентів та їхнього експертного досвіду як членів студентських громадських 
організацій після проходження відповідних процедур та навчання для оцінки 
діяльності закладів вищої освіти та акредитації їхньої діяльності.  
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Постановка проблеми. Сучасна держава функціонує та трансформується від 

впливом глобалізаційних та регіоналізаційних процесів. Гуманітарний аспект 
діяльності держави змінює свій традиційний контент, з одного боку, продовжуючи 
координувати та контролювати різні публічні блага, з іншого боку – допускає до участі 
в процесі управління нових акторів, громадські організації. Вища освіта як різновид 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/index
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публічного блага, що надається державою, залишається одним з пріоритетів 
функціонування держави як соціального інституту, адже вона уявляє собою 
найважливіший фактор розвитку суспільства, який впливає на 
конкурентоспроможність країни і визначає її у різних світових рейтингах. Особливе 
значення для політичної стабільності, формування культурної ідентичності, 
економічного добробуту має саме вища освіта, специфічний соціогуманітарний 
інститут, через який транслюються знання, норми, способи діяльності, моделі 
поведінки та культурні цінності. Саме вища освіта є тим соціальним активом, який в 
сучасних умовах підвищує потенціал соціально-економічного та соціокультурного 
розвитку країни.  

В цьому контексті, якість вищої освіти, яка надається в межах держави є 
важливим елементом системи вищої освіти, адже саме якість є універсальним 
інструментом для вимірювання тих функцій, які покладено в основу системи вищої 
освіти соціального інституту. В сучасних умовах відбуваються значні зміни в роботі 
даного інституту, насамперед щодо системи забезпечення якості вищої освіти та 
моніторингу цього процесу. Традиційно, особливо в пострадянських країнах наявна 
система оцінки якості вищої освіти державними структурами, тобто має місце 
«зовнішня оцінка» якості освітніх послуг, які надаються у закладах вищої освіти. 
Такими структурами можуть бути міністерства або спеціалізовані державні органи, 
призначені гарантувати високу якість вищої освіти. Але трансформація держави як 
соціорегулюючого інституту надала можливість використати інший інструмент для 
оцінювання якості вищої освіти, новий актор системи суспільного управління –
громадські організації, які виконують зовнішню оцінку діяльності закладів вищої 
освіти. Таким чином, поступово формується складна двофакторна  системи оцінки 
якості вищої освіти, яка включає в себе державний та громадський контроль.  

Одним з елементів такого контролю та моніторингу може слугувати діяльність 
неурядових об’єднань, які мають необхідні інструменти та механізми впливу на 
дотримання вимог при наданні освітніх послуг. Так, наприклад, в Європейському 
просторі вищої освіти до таких організацій відноситься: Європейська асоціація 
забезпечення якості вищої освіти, Європейська асоціація закладів вищої освіти, 
європейська асоціація університетів, Європейський союз університетів» [1]. 

Новим, але важливим елементом системи забезпечення якості вищої совіти 
стають не лише окремі організації чи асоціації університетів, а й студентські 
об’єднання різного рівня, які однією з задач свого функціонування вбачають саме в 
долученні до питань забезпечення якості вищої освіти. 

Аналіз досліджень. Роботи В. Андрущенко, Л. Ващенко, О. Вашуленко, І. Зязюн, 
С. Калашнікова, В. Кремень, В. Луговий, В. Радкевич, О. Слюсаренко, Ж. Таланова та 
інших присвячені дослідженню проблематики системи вищої освіти в сучасному світі, 
її трансформації та питанням забезпечення якості. Різні типи громадських об’єднань та 
їхній вплив на інші соціальні суб’єкти та процеси  розглядаються в наукових роботах 
М. Банчука, В. Горбатенка, В. Гури, Г. Зеленько, А. Колодій, І. Кресіної, 
М. Михальченка, Ф. Рудича, Г. Щедрової, О. Хуснутдінова, С. Телешуна, 
О. Чувардинського та інших.  

Мета статі. Виходячи з постановки проблеми та аналізу наукової літератури 
метою статті є аналіз досвіду та виконання функцій моніторингу та контролю за якістю 
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вищої освіти з боку студентських громадських організації, які діють на території 
Європи та/або на національному рівні окремих країн Європейського союзу. 
Постановка проблеми в такому в контексті важлива, адже Україні адаптується до 
вимог Європейського простору вищої освіти, що об’єктивно обумовлює необхідність 
використання потенційних можливостей громадських організацій виступати в якості 
індикатора якості діяльності закладів вищої освіти. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Європейський студентський 
союз, European Students’ Union, є організацією, що об'єднує 47 національних союзів 
студентів з 39 країн [4]. Національні організації Європейського союзу студентів 
відкриті для студентів незалежно від форми їхнього навчання у відповідних 
національних країнах, та «від політичних переконань, релігії, етнічної чи культурної 
приналежності, сексуальної орієнтації чи соціального становища» [5]. Мета даної 
організації на території окремих країн: захист освітніх, соціальних, економічних та 
культурних прав студентів по відношенню до національних та європейських 
інституцій, зокрема Європейського Союзу, Групи супроводу Болонського процесу, 
Ради Європи та ЮНЕСКО. А оскільки рішення стосовно вищої освіти все частіше 
приймаються на європейському рівні, роль Європейського союзу студентів як 
стейкхолдера єдиної загальноєвропейської студентської платформи постійно зростає. 

Міжнародна організація виконує наступні функції: 
об'єднання, навчання та інформування національних представників 

студентства про розвиток політики у сфері вищої освіти на європейському рівні; 
організація семінарів, тренінгів, кампаній та конференцій, що стосуються 

студентів; 
проведення європейських досліджень, партнерських проектів та кампаній; 
виготовлення різноманітних публікацій для студентів, політиків та фахівців 

вищої освіти [4]. 
Європейський студентський союз був заснований в 1982 році 7-а 

національними спілками студентів (НСС Норвегії, Великобританії, Швейцарії, Ісландії, 
Франції, Данії та ї Австрії), тоді використовувалася назва WEESIB, Західноєвропейське 
інформаційне бюро студентів. Політичні зміни в Східній Європі в кінці 1980-х вплинули 
на статус WEESIB, оскільки організація дозволила членство національним спілкам 
студентів з колишньої республіки. 

У лютому 1990 року WEESIB відмовився від літери "В" в назві, щоб стати 
Європейським інформаційним бюро студентів (ESIB) [4]. Оскільки європейські 
спільноти почали посилювати та систематизувати свій вплив на вищу освіту в Європі 
та, звичайно ж, з початком Болонського процесу, мета організації суто від 
інформаційної - обмін інформацією на національному рівні та загальноєвропейську - 
перетворилася на політичну організацію, яка відображає погляди та інтереси 
студентів. 

У травні 2007 року було вирішено, що ESIB потрібно змінити назву, оскільки 
абревіатура ESIB більше не символізує роботу організації, ESIB змінила назву на 
Європейську студентську спілку (ESU). На позачерговому засіданні Правління, яке 
відбулося у Флоренції, Італія, з 28 по 30 вересня 2014 року було вирішено офіційно 
розпустити організацію ESIB Австрія [4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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27 грудня офіційний реєстр Бельгії (Moniteur Belge) оголосив про злиття ESIB - 
Національної спілки студентів у Європі та ESU - Європейського студентського союзу. З 
тих пір ці дві організації є однією юридичною особою, яка має назву та абревіатуру 
«Європейський студентський союз – ESU». Останні заходи злиття відбулися на 
позачергових засіданнях Ради в Кардіффі, в жовтні 2017 року, і на чергових засіданнях 
Ради в Єрусалимі в грудні 2017 року.  

Організація діє на кількох рівнях, перш ніж окремі національні організації 
поступово інтегрувалися в один головний виконавчий комітет, відбулися вичерпні 
організаційні реформи, які проводилися у зв'язку з утворенням нового Європейського 
студентського союзу (ESU). Це пов'язано з великим внеском представників студентів в 
роботу ЕСУ: ця організація перетворилася на головного учасника процесу формування 
політики у вищих навчальних закладах Європи, який представляє інтереси студентів.  

У своєму програмному документі «2017 Policy paper on quality of higher 
education (amended)» організація формулює погляди на зовнішню та внутрішню 
оцінку якості освіти. З точки зору Європейського союзу студентів «системи та 
процедури забезпечення якості повинні зосереджуватися на інститутах вищої освіті, 
які підтримують та сприяють досягненню студентами результатів навчання через 
навчальні методики викладання та оцінювання» [9]. Забезпечення якості повинно 
включати в себе: «підвищення якості в навчальному процесі, включаючи навчальні 
програми, можливості навчання, доступні для студентів; створення та просування 
якісної культури в вищих навчальних закладах; розвиток персоналу; збільшення 
взаємної довірі між суб'єктами вищої освіти; забезпечення взаємного визнання; 
розширення можливостей участі студентів у процесі прийняття рішень, сприяння 
порівнянність кваліфікації та вирішення аспекту соціального виміру» [9].  

Більше того, як внаслідок Болонського процесу та підвищення ступені 
інституційної автономії забезпечення якості повинно також включати в себе 
підзвітність вищих навчальних закладів, й на статус такої організації претендує ЕСС. У 
той же час заклади вищої освіти повинні надати відповідну інформацію про свою 
діяльність та продуктивність студенти, та враховувати думку стейкхолдерів та 
суспільства в цілому. «Ключові заходи внутрішніх систем забезпечення якості повинні 
включати в себе моніторинг та оцінку діяльності всіх елементів освітнього процесу» 
[9].  

Студент, який має рекомендацію від Європейського союзу студентів, завжди 
входить до складу експертної групи Європейської асоціації із забезпечення якості 
вищої освіти (ENQA) для реалізації зовнішнього моніторингу діяльності агентств-членів 
[3]. Європейський студентський союз формує групу студентів-експертів в процесі 
системи спеціальних тренінгів для студентів, які подали заяву відповідно до 
загальнодоступних критеріїв, серед яких: певний досвід роботи чи практики у 
керівних органах закладу вищої освіти (вчена рада), експертні знання щодо принципів 
та правил забезпечення якості вищої освіти, мовна компетенції (знання англійської 
мови для можливості здійснювати міжнародну акредитацію). 

Зараз Європейський студентський союз активно співпрацює з Європейською 
асоціацією із забезпечення якості вищої освіти та іншими європейськими агентствами 
щодо забезпечення якості, наприклад, в заходах щодо моніторингу якості вищої 
освіти, передбачених процедурними вимогами Європейської асоціації університетів. 
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26 студентів з 28 різних європейських країн обрані для включення в групу з оцінки 
забезпечення кості вищої освіти, які пройшли відповідний навчальний тренінг та є 
представниками різних спеціальностей та галузей. Група студентів-експертів також 
гендерно збалансована: 55% жінок і 45% чоловіків [5]. 

Європейський студентський союз розробив низку важливих інструкцій, якими 
користуються студенти для участі в процесах забезпечення якості. Керівництво для 
студентів у сфері забезпечення якості є важливим документом для студентів-
експертів, зайнятих в Європейській асоціації із забезпечення якості вищої освіти 
(ENQA). В документі міститься інформація про процедури забезпечення якості вищої 
освіти, різновиди оцінювання, роль та задачі студентів в даному процесі й необхідні 
навичках і кваліфікації для участі в моніторингу вищої освіти. 

Зазначимо, що дана організація виступає як елемент зовнішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти, що, для забезпечення більш сталих та 
збалансованих результатів повинно поєднуватися з інституційною (внутрішньою) 
оцінкою та акредитацією програм. При цьому Європейський студентський союз 
виступає як організація, яка не працюють, орієнтуючись на прибуток та відповідно не 
має конкурентів в своїй царині, водночас організація несе повний обсяг 
відповідальності за власні висновки і рекомендації, викладені в звітах. 

Європейський студентський союз є учасником Групи Є4, яка у 2008 році 
сприяла утворенню Європейського реєстру агенцій із забезпечення якості вищої 
освіти, European Quality Assurance Register in Higher Education, EQAR (EQAR, 2018), 
метою якого стала систематизація про всі державні, приватні та тематичні агенції із 
забезпечення якості освіти, що працюють чи планують працювати у Європі. 
Європейський реєстр надає обирати університетам в якості аудиторів різні агенціями 
забезпечення якості, навіть, що перебувають в іншій країні ЄС [6]. 

На національному рівні оцінку якості вищої освіти студентами запровадили 
декілька Європейських країн, серед яких Британія, Скандинавія, Німеччина. У 
Фінляндії діє Фінляндська рада з оцінки вищої освіти (FINHEEC), яка надає можливість 
студентам бути експертами у процеси оцінки якості освітніх програм. Але існують 
певні обмеження: студенти не є учасниками інституціонального оцінювання 
університетів. Це пояснюється тим, що спочатку інституціональну оці-ку планувалося 
проводити на міжнародному рівні без участі студентів [8]. В Данії залученість 
студентів  для оцінки освітніх програм розпочалася як пілотний проект Данського 
інституту оцінки (Danish Evaluation Institute – EVA). Згідно Закону про Данський 
інститут оцінки, для участі в моніторингу якості експерти повинні мати певний 
професійний та експертний досвід, відсутній у студентів. Виходячи з цього, щоб 
забезпечити збалансований контроль, було розроблено пілотний проект для 
залучення студентів в роботу експертних груп з оцінки. В Норвегії функціонує 
Норвезьке агентство із забезпечення якості в освіті (NOKUT), яке призначає студентів в 
експертні групи, що здійснюють акредитацію закладів вищої освіти та спеціальні 
аудиторські групи. Існує організація «Network Norway Council», однією з задач якої є 
залучення студентів в експертні групи з інституціональної оцінки університетів. В 
Швеції студенти завжди входять складу експертних груп з оцінки якості. 

Критерії обрання студента для експертизи якості вищої освіти цілком 
ґрунтується на його індивідуальних здібностях. Так, у Фінляндії та Норвегії рішення 
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щодо обрання студента до складу експертної комісії приймає агенція із забезпечення 
якості вищої освіти, але на основі рекомендацій національних студентських 
організацій. У Швеції представники університетів самі рекомендують студентів, проте 
агенція з забезпечення якості може відхилити запропоновану кандидатуру. Цікава 
особливість: експертів не можна рекомендувати з числа співробітників ЗВО на відміну 
від студентів. При цьому зберігається необхідність мати рекомендацію національної 
студентської організації. 

Критерії обрання студентів включають гарний рівень знання про освітню 
систему й оцінку якості освіти, досвід менеджерської роботи, наприклад, в 
студентських організаціях. Студенти як члени експертних груп повинні мати певний 
досвід в оцінюваній галузі вивчення/спеціальності. При інституціональному аудиті й 
оцінці велике значення має досвід роботи у студентських організаціях та органах з 
прийняття рішень на інституціональному рівні. Досить час-то обрані студенти мають 
достатній досвід роботи в різних радах, і студентських організаціях. 

В скандинавських країнах обов’язковим також є навчальний тренінг, який 
повинні пройти всі обрані члени експертної групи, у тому числі студенти. На тренінгу 
розглядаються теорія, методи і практика оцінки, індивідуальне проектне планування 
та інші відповідні питання [8]. 

Досвід скандинавських країн щодо ефективної та корисної участі студентів у 
процесі моніторингу та аналізу якості вищої освіти свідчить про необхідність 
забезпечити студента знаннями про їхні обов’язки, достатній час для прийняття 
рішення і визначення індивідуальних напрямів роботи у процесі оцінки. Розробка 
відповідних рекомендацій сприяла не лише підвищенню знань та кваліфікацій 
студентів, а також забезпечила певну спадкоємність студентського досвіду роботи як 
експертів з оцінки. 

У Великобританії студенти залучені до національної системи забезпечення 
якості як до внутрішньому, так й на зовнішньому рівнях за допомогою різних 
механізмів: систематичне представлення студентів на всіх рівнях усередині закладу, 
високі показники навчання та підтримка студентських організацій, як варіант: 
національні опитування студентського досвіду в університетах.  

Британська організація як Агентство з забезпечення якості для вищої освіти 
(Вritish quality assurance agency), є незалежним органом, якому доручено здійснювати 
моніторинг та консультування стосовно стандартів та якості вищої освіти у 
Великобританії.. В офіційних документах організацію зареєстровано як некомерційну 
організацію, метою якої є забезпечення академічної якості та стандартів вищої освіти 
Великобританії [2].  

Агентство з забезпечення якості для вищої освіти є незалежним органом, який 
перевіряє стандарти та якість вищої освіти у Великобританії. Організація проводить 
перевірку якості, розробляє орієнтири та керівні вказівки для закладів вищої освіти, а 
також організовую комісії з дослідження питань відповідно до Статуту. АЗЯВО 
перевіряє, як університети, коледжі та «альтернативні постачальники вищої освіти» у 
Великобританії підтримують свої академічні стандарти та якість. 

Асоціація є незалежним органом, товариством з обмеженою відповідальністю 
та зареєстрованим благодійним фондом у Англії, Уельсі та Шотландії: організація 
проводить заходи, які включають експертну оцінку інституціонального аудиту в Англії 
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та Північній Ірландії, інституціональну оцінку в Уельсі та інституціональну оцінку, 
орієнтовану на вдосконалення якості у Шотландії. Залучення студентів в усі різновиди 
оцінок є невід’ємною частиною процедури оцінювання вищої освіти у Великобританії 
[2]. 

Різними є методи залучення студентів до моніторингу та контролю за якістю 
вищої освіти. Наприклад, у Шотландії представники Національної ради студентів 
входять до складу експертної групи як повноправні члени. А в Англії, Уельсі та 
Північній Ірландії студенти не входять до складу експертних груп, але вони є 
активними стейкхолдерами процесу складання звіту про самооцінку навчального 
закладу і подають окремий звіт про самооцінку від імені студентів. 

В Шотландії студенти обираються як члени експертної групи з оцінки за 
рекомендацією Національного союзу студентів Шотландії. Критерії обрання 
становлять поточний або недавній досвід галузі вищої освіти, досвід захисту інтересів 
студентів на інституціональному рівні, знання методології  оцінювання якості. Обрані 
студенти, аналогічно до досвіду Скандинавських країн, беруть участь у навчальному 
тренінгу разом з іншими членами експертної групи. 

Обов’язки і права студентів як членів експертної групи включають участь у всіх 
засіданнях експертної групи, візиті до університету, студенти розділяють 
відповідальність поряд з іншими членами за участь у наданні оцінки про якість 
навчання та викладання, а також – пишуть один розділ звіту про оцінку. 

З метою підвищення ефективності участі студентів у процесах забезпечення 
якості було створено Агентство зі студентської участі в оцінці якості Шотландії (Sparqs). 
Мета агентства: підтримка студентів у системах забезпечення якості університетів і 
студентських організацій, також у сприянні ВНЗ та управлінням освіти щодо залучення 
студентів. Агентство фінансується Шотландською радою з фінансування, а 
адміністративною роботою займається Національна рада студентів Шотландії [12].  

Система забезпечення якості вищої освіти Німеччини передбачає гарантії участі 
студентів у процесі оцінки якості вищої освіти. Акредитаційна рада Німеччини, яка 
акредитує німецькі агентства щодо моніторингу якості, складається з чотирьох 
представників закладів вищої освіти, чотирьох представників урядів земель, п’яти 
представників роботодавців, двох іноземних експертів і двох представників 
студентства [10]. 

Акредитаційні агентства в обов’язковому порядку засновують орган, що 
ухвалює остаточні рішення про акредитацію. Ці органи приймають рішення про 
акредитацію на основі звіту та рекомендації експертної групи з оцінки. До складу 
таких органів акредитаційні агентства залучають представників студентів як членів з 
правом голосу. Стосовно експертних груп з оцінки освітніх програм, то агентства в 
обов’язковому порядку залучають усіх стекхолдерів, у тому числі експертів з вищої 
освіти, студентів і роботодавців. Чітко регламентованої процедури немає, але існує 
традиція залучати трьох експертів (професорів), одного роботодавця і одного 
студента. 

Цікавим є процес обрання студентів як представників зацікавлених сторін у 
органи з моніторингу якості або повноправних членів в експертні групи з оцінки. Тоді 
як членів Акредитаційної ради спільно призначають Конференція ректорів і 
Конференція міністрів освіти і культури федеральних урядів, то відбір і призначення 
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членів до органів з прийняття рішень агентств та експертних груп з оцінки самостійно 
здійснюються агентствами. 

Для того, щоб узаконити  участь студентів у вищевказаних органах, а також 
забезпечити відповідну кваліфікацію і досвід, Національний союз студентів 
Німеччини, регіональні асоціації студентських союзів і федеральні асоціації 
викладацько-студентських спілок створили Акредитаційний пул студентів. Рада 
підтримала створений пул і надала рекомендацію агентствам з забезпечення якості  
обирати студентів з цієї організації для участі в експертних групах оцінки. 

Акредитаційний пул студентів проводить загальні збори два рази на рік, на які 
збираються всі вищевказані організації. Це надає можливість для багатьох студентів, 
що займаються питаннями політики в галузі вищої освіти на різних рівнях, обговорити 
останні тренди у сфері акредитації та обмінятися думками і досвідом.  

Представництво студентів у Раді, як правило, вирішується на загальних зборах. 
Секретаріат знаходиться в Національному союзі студентів Німеччини, який займається 
адміністративними питаннями. Координаційна рада надає підтримку Секретаріату й 
ухвалює необхідні рішення між загальними зборами. 

Члени-засновники делегують студентів для їх включення в пул. За запитом 
акредитаційного агентства Секретаріат висуває кандидатів-студентів, які відповідають 
затребуваному профілю. У разі призначення студента членом будь-якого органу, що 
приймає рішення, Секретаріат оголошує конкурс серед усіх членів пулу, після чого 
обирається новий член цього органу або рішенням Координаційної ради, або на 
загальних зборах.  

Для задоволення вимог необхідних кваліфікацій студентів-експертів і 
представників пулу проводяться регулярні тренінги, які відкриті для всіх зацікавлених 
студентів. Навчальні тренінги ознайомлюють учасників з інформацією про освітні 
реформи, Болонський процес та процедури акредитації. Учасники семінарів 
отримують практичні знання щодо змісту та процедурам роботи експертної групи. 

Делегування осіб у пул є добровільним рішенням відповідних організацій, а 
участь у навчальному семінарі не має обов’язкового характеру щодо включення в 
експертний пул участь в семінарах не є обов’язковою, але більшість організацій її 
рекомендує. Так, Національний союз студентів Німеччини, вирішив делегувати 
студентів тільки після того, як вони пройшли навчальний семінар або отримали 
зіставний ступінь знання іншим шляхом [10]. 

Щодо українського досвіду участі студентства в оцінці якості вищої освіти, то 
він представлений студентськими об’єднаннями, які сприяють становленню 
моральних і соціально-активних лідерів та ініціативних студентських груп. Якщо ми 
говоримо про інституціолізовану участь студентів в оцінці якості закладів вищої освіти, 
то, слід зазначити, що такі повноваження лише зараз стають частиною системи 
моніторингу якості в Україні. Є велика кількість активних студентських об’єднань, 
зокрема: Всеукраїнська студентська рада; Всеукраїнська рада студентів; Українська 
студентська спілка; Асоціація правозахисних організаторів студентів України; 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка»; 
Демократична спілка студентів «Студентська платформа», але вони не приймають 
участь у зовнішньому моніторингу якості вищої освіти. Так, наприклад, метою 
всеукраїнської молодіжної ГО «Демократична спілка студентів «Студентська 
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платформа» є: здійснення діяльності, спрямованої на захист прав і законних інтересів 
молоді та студентства; сприяння розвитку їх наукового, творчого, політичного, 
організаційного потенціалу; задоволення та захист законних інтересів своїх членів. ГО 
«Українська студентська спілки» основними  завданнями встановлює: захист законних 
інтересів студентів у державних органах, громадських об'єднаннях, закладах освіти; 
проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, значимих для молоді; 
організація наукової, освітньої діяльності, зустрічей з видатними вченими, 
державними діячами, фахівцями в тій чи іншій сфері та інше. 

Спроба систематизувати наявну інформацію щодо європейських практик участі 
громадських організації (студентських об’єднань), які здійснюють моніторинг та аналіз 
якості вищої освіти в Європі, представлено у вигляді таблиці, де визначено 
функціональні характеристики подібних об’єднань в залежності від територіального 
розташування. 

Таблиця 1 
Структурно-функціональні характеристики студентських організацій, залучених 

до забезпечення якості вищої освіти 
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Англія + - + - + 

Шотландія  + + - + + 

Німеччина + + - + + 

Норвегія + + - - + 

Данія + + - - + 

Фінляндія + + - - + 

 
Розробка автора за джерелами: European student’s union. Students Expert’s Pool 

on Quality Assurance (http://www.esu-online.org/structures/qapool/); European students’ 
union (https://www.esu-online.org/); Student participation in QA: strengths and challenges 
(http://www.eua.be/Libraries/EQAF_2010/ EUA_QA_Forum_publication_1.sflb.ashx);  
Student Participation in Quality Scotland (sparqs)  (http://www. sparqs.ac.uk/). 

 

https://www.esu-online.org/


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

138                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

Аналіз таблиці дозволяє зробити висновки, що серед сфер діяльності 
організації домінує проведення спеціальних тренінгових програм та навчання для 
впровадження високих професійних стандартів у діяльність студентів з оцінки та 
забезпечення якості у вищій освіті. Професійні студентські організації, які готують 
студентів-експертів, для участі в системі оцінки якості, забезпечують один з варіантів 
вирішення даної проблеми – по перше, вони готують професійні кадри та людські 
ресурси, по друге, вони функціонують як постійно діючі форуми, які здатні 
забезпечити постійний обмін напрацюваннями, знаннями та практиками студентів та 
вже досвідчених професіоналів та експертів. Щорічні заходи, зустрічі та тренінги, сбір 
та аналіз інформації про діяльність та специфіку оцінки університетів, офіційна 
статистика та постійний моніторинг уможливлює участь студентів у забезпеченні 
якості вищої освіти. 

Висновки. Діяльність неурядових громадських організацій, особливо тих, до 
функціональних обов’язків яких входить забезпечення якості освіти, виступають в 
якості зовнішніх інструментів перевірки якості освітянських послуг. Даний механізм 
забезпечену неупереджену та збалансовану оцінку діяльності закладів вищої освіти, а 
також можливість долучитися до процесу оцінки всіх зацікавлених стейкхолдерів: 
університети, роботодавців та самих студентів. Система громадського контрою 
призводить до підвищення стандартів діяльності, внаслідок проходження зовнішнього 
аудиту діяльності, та відповідно, до підвищення якості освітянських послуг. Тобто існує 
кореляційний зв’язок між співпрацею громадських організацій та ефективною 
діяльністю сучасного навчального закладу. 

Система залучення студентських організацій та самих студентів до експертної 
оцінки діяльності закладів вищої освіти в Європі є усталеною та систематизованою 
практикою в багатьох високорозвинених країнах. Залучення студентів до складу 
експертної групи з зовнішньої оцінки університетів не тільки має велике значення в 
оцінюванні діяльності університетів, а також сприяє поліпшенню студентського 
досвіду, надаючи студентам важелі впливу на власний експертний та громадський 
досвід. Визначення критеріїв обрання студентів і проведення спеціального навчання 
сприяє усвідомленню студентами їхніх обов’язків і ролей як експертів. Разом с тим, 
критерії обрання студентів в якості експертів мають одну загальну рису в багатьох 
країнах: необхідність рекомендації від студентських асоціацій чи організацій та досвід 
менеджерської роботи або в самому університеті, або в громадській організацій. 
Розробка усталених інструкцій для студентів, які виступають членами експертних груп 
з оцінки якості поліпшує кваліфікацію студентів в дані царині. 

Таким чином, заначимо, що студентська оцінка є один з допоміжних 
інструментів щодо оцінювання якості вищої освіти як показує європейський досвід. 
Тому доцільним буде розгляд потенційних можливостей українських студентських 
організацій виступати в ролі ефективних механізмів моніторингу та контролю за 
дотриманням стандартів якості вищої освіти. Тим паче в умовах, коли  Міністерство 
освіти та науки України орієнтовано на запозичення європейського досвіду в даній 
царині.  

 
Student associations as stakeholders of quality assurance in higher education 
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The article describes student civil organizations, their functional and organizational 
and structural features, and their relevance to assessing the educational process at the 
universities. A description of enhancement and quality control of higher education is 
provided based on the analysis of applied experience of students' influence and their 
participation in the process of providing higher education quality. It is determined that 
there is a tendency to use students and their expertise as members of student NGOs after 
passing the relevant procedures and training to assess the activities of higher education 
institutions and accreditation of their activities. 

Key words: higher education, higher education quality, public organization, 
students’ public organization, quality assurance of higher education. 
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аспірант Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України 
 

Участь студентів у розробці та моніторингу освітніх програм як передумова 
забезпечення якості вищої освіти 

 
За критеріями Організації Об’єднаних Націй, якість освіти виступає одним з 

провідних індикаторів якості життя. І якщо європейські університети традиційно 
опікуються питаннями забезпечення якості, то українські заклади вищої освіти тільки 
починають розбудовувати свої внутрішні системи забезпечення якості. Вимога щодо 
створення системи забезпечення якості вищої освіти загалом і її складової – системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладами вищої освіти 
вперше, як правова норма, була зафіксована у новому Законі України «Про вищу 
освіту» [1]. Також прийняття Закону України «Про вищу освіту» і ратифікація Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом посилили вплив всіх стейкхолдерів, 
зокрема й студентів, на формування змісту освіти, а також надали їм право контролю 
якості вищої освіти. 

Згідно Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти «освітні програми знаходяться у центрі місії 
закладів вищої освіти, пов’язаної з викладанням» [2], а в Законі України «Про вищу 
освіту» зазначається, що «система забезпечення закладами вищої освіти якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти … передбачає здійснення таких процедур і 
заходів: … здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, … 
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за 
кожною освітньою програмою, забезпечення публічності інформації про освітні 
програми…» [1]. Усі зазначені процедури разом із процедурами розробки та 
затвердження нових освітніх програм є одними з ключових елементів внутрішньої 
системи забезпечення якості закладів вищої освіти. 

Крім того необхідно усвідомлювати, що із посиленням автономії закладів 
вищої освіти вони починають нести основну відповідальність за прийняті рішення 
щодо відкриття нових освітніх програм, за їх реалізацію, забезпечення 
конкурентоздатності та економічної доцільності їх існування. Відповідно 
безпосередньо закладами вищої освіти мають бути розроблені механізми й 
процедури, завдяки яким вони зможуть систематично проводити моніторинг, 
оцінювати свої освітні програми з точки зору їх актуальності, зацікавленості в них 
студентів, роботодавців, перевіряти відповідність стандартам, кваліфікаційним 
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рамкам, залучати зовнішніх експертів, приймати рішення про оновлення або 
припинення освітніх програм. 

Залучення студентів до процесів забезпечення якості вищої освіти, а також 
сприяння їх повноцінній участі декларується у Берлінському комюніке [3], 
Бергенському комюніке [4], Лондонському комюніке [5] та Льовенському комюніке 
[6], а один з чотирьох принципів, на яких ґрунтуються Стандарти і рекомендації щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG-2015 проголошує, що 
«забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших 
стейкхолдерів та суспільства» [2]. Відповідно думки студентів мають враховуватися 
при розробці нових та при моніторингу вже діючих освітніх програм.  

Процедури акредитації освітніх програм європейськими акредитаційними 
агентствами передбачають обов’язкову участь представників студентства у якості 
експертів, а при візитах до університетів бесідам зі студентами, які навчаються за 
освітньою програмою, яку акредитують, приділяється багато уваги. Як правило, 
існують бази даних експертів-студентів, які пройшли відповідне навчання і 
долучаються до процесів акредитації освітніх програм. Так, наприклад, в Іспанії 
функціонує Студентський консультаційний комітет AQU, який був створений у 2010 
році і працює над розширенням та систематизацією участі студентів у діяльності 
акредитаційного агентвства QA AQU Catalunya [7]. Крім державних або регіональних 
баз даних експертів-студентів існують і загальноєвропейські бази, які часто 
розробляються за сприяння міжнародних освітніх проектів. Так, наприклад, у 2009 
році в рамках одного з європейських освітніх проектів був створений міжнародний 
пул експертів-студентів метою яких є покращення якості вищої освіти – QA Student 
Experts Pool [8].  

Натомість в Україні наразі відсутня традиція залучення студентів до процесів 
забезпечення якості, зокрема при розробці й моніторингу освітніх програм. Серед 
основних проблем, з якими стикаються при залученні студентів, можна виділити 
наступні: 

відсутні чіткі процедури й механізми залучення студентів до процесів 
забезпечення якості;  

відсутні механізми оплати праці студентів при їх участі у процедурах розробки 
та моніторингу освітніх програм; 

студенти молодших курсів часто не мають необхідного досвіду й не завжди 
спроможні об’єктивно оцінити змістове наповнення освітньої програми; 

студенти старших курсів можуть мати відповідний досвід, але часто не 
зацікавлені витрачати свій час на вдосконалення програми, за якою вони вже не 
навчатимуться; 

небажання студентів долучатися до процедур забезпечення якості. 
Основними причинами небажання студентів є необізнаність щодо своїх прав 

впливати на формування освітніх програм; невмотивованість; лінь; небажання робити 
додаткову («зайву») роботу; впевненість в тому, що їх думки все-одно не будуть 
враховані (часто механізми врахування думок студентів не розроблені й результати 
студентських опитувань, які проводяться в частині закладів вищої освіти в Україні 
носять скоріше інформативний характер, а не є важелем впливу на процеси 
забезпечення якості зокрема при розробці та моніторингу освітніх програм). 
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За таких обставин участь студентів у процесах забезпечення якості є питанням, 
в першу чергу, їх соціальної відповідальності. І хоча соціальна відповідальність 
студентів за власне навчання не ставиться під сумнів і навіть справедливо вимагається 
викладачами, то необхідність залучення студентів до розробки та моніторингу освітніх 
програм досить часто не сприймається а ні представниками академічної спільноти 
(інколи навіть викликає спротив), а ні самими студентами. Наприклад, заповнення 
студентами анкет щодо їх оцінки функціонування внутрішньої системи забезпечення 
якості або щодо якості освітньої програми чи конкретної навчальної дисципліни часто 
носить примусовий характер, а результати анонімного оцінювання викладача після 
завершення вивчення навчальної дисципліни взагалі часто неінформативні, оскільки в 
Україні відсутня культура і традиції такого оцінювання. 

Однак не можна не відмітити, що останнім часом кількість соціально 
відповідальних студентів із активною позицією збільшується, а запровадження 
практик співпраці студентів, викладачів та адміністрації закладів вищої освіти з метою 
покращення якості є неминучим. 

Початковими кроками на шляху розбудови такої взаємодії можуть стати:  
інформування студентів щодо необхідності й можливості їх впливу на якість 

вищої освіти;  
формування у студентів почуття відповідальності за якість вищої освіти (в тому 

числі і за якість освітніх програм);  
формування пулу експертів-студентів із проведенням навчання, тренінгів;  
розробка механізмів врахування думок студентів щодо якості освіти, зокрема 

щодо якості освітніх програм;  
розроблення засобів заохочення й мотивації студентів. 
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Червона Леся 
кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу лідерства  

та інституційного розвитку вищої освіти  
Інституту вищої освіти НАПН України 

 
Участь студентів в університетському врядуванні: теоретичні основи 

 
Вже майже тридцять років як Україна здобула незалежність і намагаючись 

побудувати сильну демократичну державу весь час перебуває в стані 
трансформаційних змін. Як відомо, такі явища як глобалізація, інформатизація не 
обходять жодну країну в тому числі і нашу і вимагають певних перемін без яких не 
можливо сучасній державі займати пристойне місце в світі, а своїм громадянам 
забезпечити гідний рівень життя. Особливе місце для забезпечення потрібного 
розвитку в державі належить саме освітній сфері оскільки саме тут готуються фахівців 
для всіх інших галузей країни і формуються світоглядні основи нових поколінь. Отже, 
освітня сфера (як і всі інші) долаючи внутрішні проблеми які виникли за рахунок 
руйнування радянської освітньої системи намагається водночас потрапити в русло 
глобальних цивілізаційних змін що паралельно мають місце в світі. В даній роботі ми 
розглянемо лише деякі аспекти пов’язані з розвитком вищої освіти, а саме 
університетського врядування, хоча варто мати на увазі, що не можливо вирішити 
проблеми лише окремо взятої частини (як наприклад вищої освіти), реформування, 
щоб бути успішним має носити системний характер починаючи від дошкільної освіти і 
закінчуючи освітою дорослих та освітньою політикою держави.  

Серед багатьох проблем з якими стикається вітчизняна вища освіта, однією з 
ключових, на наш погляд, є проблема забезпечення ефективного врядування в 
університетах України в умовах євроінтеграції та пошуку відповідних механізмів.  

В 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу (Станіслав 
Ніколаєнко який був на той час міністром освіти підписав в Бергені Болонську 
декларацію від імені України). Як відомо, Болонський процес є процесом структурного 
реформування національних систем вищої освіти європейських країн, стратегічною 
метою якого є створення Європейського простору вищої (ЄПВО) освіти, який 

http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio_en.html#.WyH6BYiFPIV
http://quest.esu-online.org/QA+Student+Experts+Pool
http://quest.esu-online.org/QA+Student+Experts+Pool
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ґрунтується на міжнародному співробітництві. Створення ЄПВО має усунути перепони 
та забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти, що базується на принципах 
демократії й незалежності університетів, їхньої  наукової  і дослідницької 
самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів; 
підготувати молодь до активного життя в демократичному суспільстві,  закласти 
основи для  їх професійної кар’єри й особистого розвитку.  

На офіціцному сайті EHEA (European Higher Education Area and Bologna Process) 
також можемо прочитати що «Європейський простір вищої освіти (EHEA) є 
результатом політичної волі 48 країн, які крок за кроком протягом останніх 
вісімнадцяти років побудували територію з використанням спільних інструментів. Ці 
48 країн проводять реформи у сфері вищої освіти на основі загальних ключових 
цінностей, таких як свобода слова, автономія для установ, незалежні студентські 
спілки, академічна свобода, вільний рух студентів та персоналу. Через цей процес 
країни, установи та зацікавлені сторони європейського регіону постійно адаптують 
свої системи вищої освіти, зробивши їх більш сумісними та зміцнюючи їх механізми 
забезпечення якості»56 

Як бачимо, серйозним внутрішньоконсолідучим потенціалом всіх змін є спільні 
ціннісні орієнтири. В статті 2 Договору про Європейський Союз зазначені спільні 
європейські цінності які утворюють структуру Європейського Союзу: людська гідність, 
свобода, демократія, рівність, верховенство закону і повага до прав людини. Зокрема, 
до спільних неподільних універсальних європейських цінностей апелюють практично 
всі документи Євросоюзу які стосуються освіти.  

В Паризькому Комюніке яке було підписане 25 травня 2018 року, міністри 
підкреслюють «Ми пишаємось тим, чого досягнув Болонський процес. Ми побудували 
дещо унікальне: Європейський простір вищої освіти (ЄПВО), в якому цілі та політики 
узгоджуються на європейському рівні, а потім запроваджуються в національних 
освітніх системах і закладах вищої освіти. Це простір, де уряди, заклади вищої освіти і 
стейкхолдери разом формують ландшафт вищої освіти; що демонструє, чого можуть 
досягти спільні зусилля й постійний діалог між урядами та сферою вищої освіти. Через 
ЄПВО ми проторували шлях для широкомасштабної студентської мобільності та 
покращили не лише порівнюваність і прозорість наших систем вищої освіти, а й 
підвищили їх якість і привабливість. ЄПВО сприяє взаєморозумінню й довірі та 
посилює співпрацю між нашими системами вищої освіти. Академічна свобода і 
доброчесність, інституційна автономія, участь студентів і працівників у 
врядуванні вищої освіти та громадська відповідальність вищої освіти й за вищу 
освіту становлять основу ЄПВО. Спостерігаючи, як останніми роками деякі з цих 
фундаментальних цінностей заперечувалися в деяких з наших країн, ми рішуче 
беремо на себе обов’язок пропагувати й захищати їх у всьому ЄПВО через 
інтенсивний політичний діалог і співпрацю»57. 

В освітньому контексті цінності виступають гранично загальною ідеєю, що 
надає освіті сенсу. Основними аксіологічними передумовами сучасної освіти 
виступають такі універсальні домінанти, як певний рівень свідомості та свобода 

                                                        
56European Higher Education Area. – URL:  http://www.ehea.info/ 
57

 Paris communiqué: EHEA Ministerial Conference, 2018. – URL: http://www.ehea. 
info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf 
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суб’єктів освітнього процесу, що в цілому можна розглядати крізь призму 
демократичної теорії. На наш погляд, все те, що згідно приведеному вище становить 
основу ЄПВО (академічна свобода і доброчесність, інституційна автономія, участь 
студентів і працівників у врядуванні вищої освіти та громадська відповідальність 
вищої освіти й за вищу освіту) є вихідними ідеями демократії. Адже демократія 
(народовладдя) це не лише політичний режим, за якого врядування в державі 
належить народові, а в першу чергу цінності і принципи. І якщо демократія в 
сучасному світі визнається найкращою формою врядування, ефективною моделлю, 
головні позиції в якій займають верховенство права та ідея справедливості як 
найвищої міри сумісності різних інтересів (або максимум свободи для якомога більшої 
кількості індивідів), то варто зважувати на те, що ефективною ця модель може бути 
лише за умови коли людей об’єднує спільна система цінностей, яка врешті визначає їх 
поведінку. 

Демократію можна визначити також як модель врядування, яка ґрунтується на 
участі всіх членів спільноти в справах громади, з певною системою прав (та обов’язків) 
громадян. Причому порушення цих прав з одного боку, та невиконання громадянами 
своїх обов’язків ставить під сумнів демократичність врядування. Розумінням 
демократії як участі в справах громади сучасники можуть завдячують стародавнім 
грекам, зокрема яскравому прикладу афінської демократії. «Центром діяльності в 
античній Греції, що не була об'єднана єдиним урядуванням, був самоврядний поліс 
ipolis), тобто місто-держава. Афіни, найбільший поліс, - це найкращий приклад 
демократичного міста-держави. Протягом більшої частини другої половини V століття 
до н. е., періоду, відомого як золота доба Афін, афіняни називали свій поліс 
демократією. Не кожен доброхіть погоджувався з таким станом, але ті, хто 
погоджувався, були, здається, завзятими прихильниками демократії. Це стає 
очевидним зі слів, які приписують Періклові, найславетнішому лідеру афінської 
демократії, що виголосив їх в одній надгробній промові: «У нас держаний устрій не 
схожий на спосіб життя наших сусідів: ми, скорше, самі даємо зразок іншим, ніж 
наслідуємо їх. Отже, і називається він «демократія» через те, що основа його не 
меншість, а більшість громадян. Вона, згідно з нашими законами, дає всім 
громадянам рівні права, що ж до суспільної поваги, то в нас кожний користується нею, 
але не тому що якась частина громадян його підтримує, а тому що сам він має певну 
доброчесність. А коли хтось зробив щось добре для міста, то навіть бідність не 
позбавляє його поваги». Перікл натякає своїми словами на тертя між аристократами і 
демократами в античних Афінах. Аристократи загалом вважали, що тільки статечні 
громадяни, які заможні й мають зв'язки зі шляхетними родинами, досить розважливі, 
щоб урядувати. Проте Перікл і демократи вважали, що врядувати спроможні більшість 
громадян, якщо тільки вони можуть дозволити собі відібрати час у свого господарства 
та роботи. Саме тому афінська демократія виплачувала громадянам середній денний 
заробіток, щоб вони - як бідні, так і багаті - мали змогу ходити на збори й визначати 
політику безпосереднім голосуванням. Громадянам платили й за те, щоб вони 
служили як судці, інколи навіть протягом року. Ще одним свідченням віри в демос 
було те, що на чимало політичних посад афіняни призначали громадян не 
голосуванням, а навмання вибираючи їх своєрідним жеребкуванням. У надгробній 
промові Перікла згадано про ще одну відмінність, яка мала вкрай важливе значення 
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для афінян: відмінність між громадянами, сповненими громадянського духу (polites), 
та егоїстичними індивідами, що віддавали перевагу приватному життю (idiotes). В 
Афінах, казав Перікл, «доводиться людям і про свої хатні справи, і про державні 
справи дбати, а всім іншим, що віддані своїм власним справам, розумітися, так чи 
інакше, і на державних справах. Лише ми самі вважаємо того, хто не бере участі в них, 
не ледачим, а некорисним. І ми самі судимо наші вчинки або намагаємося правильно 
оцінити їх»58 . 

І хоча афінська демократія є справою минулого, ми не можемо заперечувати 
що ключові ідеї такі як самоврядування, рівні права, суспільна повага, доброчесність, 
ідея служіння громаді,  участь громадян у спільних справах задля спільного блага 
тощо не лише не втратили своєї актуальності але й набувають нового сучасного 
звучання. 

Крізь призму зазначеного хотілось би поглянути і на питання участі студентів в 
університетському врядуванні, які на наш погляд, концептуально «вписуються» в 
контекст демократичних ідей.  Як ми вже зазначали питання участі студентів в 
університетському врядуванні є сьогодні одним з важливих в контексті побудови 
європейського простору вищої освіти та реформування освітньої системи України. 
Питання «участі» набули нової актуальності в університетському врядуванні у зв’язку з 
намаганнями подолати кризу в освіті, освітніх системах, кризу сучасних університетів 
(про яку багато написано) тобто все те що відбувається як наслідок глобального 
розвитку людства зокрема стрімкого розвитку технологій (з якими пов’язано 
поширення інформації, і її накопичення, швидке застаріння тощо). І тому виникли 
питання: «Якою має бути сучасна освіта?», «Яким має бути сучасний університет?»; 
«Чому і як навчати?», «Які знання потрібні сучасній людині?» і багато інших для 
вирішення яких важливою є як думка всіх сторін процесу, так і їх активна участь. 
Марно сподіватися, що лише зусиллями держави в цьому відношенні, або лише 
адміністрацією чи студентами окремого університету можуть бути вирішені ці питання 
які мають системний характер і врешті стосуються не лише освітньої сфери, а пов’язані 
з питаннями розвитку всієї держави чи навіть людства. Але, якщо намагатися спільним 
зусиллями шукати шляхи розвитку то є більше шансів подолати всі виклики.  

Не зупиняючись детально на проблемах глобального чи державного рівня, 
спробуємо зрозуміти витоки та можливості участі (зокрема студентської) на 
інституційному рівні, на рівні окремого університету. В сучасному контексті 
змінюється структура та умови роботи університету, але якщо поглянути на 
університет, як на певного роду «афінський поліс» то можна побачити що символи 
античної демократії такі як верховенство закону, рівність, та рішення спільних питань 
більшістю також можуть відповідати демократичній моделі сучасного університету. 
Але вихідне, без чого, на наш погляд, не можлива була б афінська демократія це - 
спільні цінності, які поділяли всі жителі міста та певний рівень свідомості (яка 
передбачає і відповідальність, і високий рівень участі в спільних справах). Тому і для 
університетської спільноти цінності постають вихідним положенням.  
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Багато світових університетів приділяють цьому питанню значну увагу. 
Наприклад, сенат Ягеллонського університету (Uniwersytet Jagielloński)59, що є 
найстаріший у Польщі (заснований в 1364 році в Кракові) в  2003 році прийняв 
«Академічний кодекс цінностей». Створення цього документа, як це можна прочитати 
на сайті університету60 зумовлено необхідністю чітко виявляти і підкреслювати 
принципи та цінності, які керують академічною спільнотою Ягеллонського 
університету. Створення кодексу стало необхідністю в умовах здорового глузду, що 
цінності, такі як правда, відповідальність, надійність навчання та свобода навчання, 
піддаються ризику. Автори цього Кодексу також взяли до уваги той факт, що 
відсутність поваги до академічних цінностей призводить до недосконалої освіти, що, у 
свою чергу, змушує студентів передавати дефектні знання та навички. Результатом 
порушень академічних цінностей є також створення наукових праць з низьким 
когнітивним значенням. Знищення академічних стандартів негативно впливає на 
користь всього суспільства та прогрес науки, тому їх захист є предметом загального 
соціального значення. Був створений перелік фундаментальних принципів, які віками 
формували авторитет науки, виражаючи моральну силу академічного світу та сенс 
місії науковців у просуванні етичних та громадянських чеснот. Їхня присутність у 
ставленні, поведінка членів академічного співтовариства, у взаємовідносинах в 
університеті гарантує, що основні моральні та етичні цінності, сформовані столітньою 
університетською традицією, зберігаються. 

В Ягеллонському кодексі вказано 11 цінностей які ми представимо в 
скороченому авторському перекладі: 

1. Істина. Служіння істині (правді) є основним обов’язком вченого.  
2.Відповідальність, яка поширюється і на власні наукові досягнення,  і на 

інститути, і на навколишнє середовище, яке створюється спільно і на виховання 
наступних поколінь, і на активну участь у всіх формах академічного життя, з точки 
зору виконуваних функцій, дидактичної роботи, а також з точки зору захисту добре 
усвідомлених інтересів свого університету. 

3. Доброзичливість (привітність). Академічна освіта та життя – це довгий 
історичний шлях, від здобутків наших попередників, створюючи знання і передаючи 
його наступним поколінням в дусі пізнавальної та освітньої урочистості, але перш за 
все в атмосфері найвищої доброзичливості до спадкоємців, особливо наймолодших - 
студентів та адептів науки. Це обов’язок кожного майстра виховувати інших майстрів 
відданих справі. Особливо важливі прояви принципу доброзичливості стосуються 
сфери іспитів та кредитів, в галузі наукових досягнень та інших форм схвалення 
навколишнього середовища. Дружня, конструктивна, повна взаємної довіра 
атмосфера творчої синергії випускає великі сили людської діяльності…  

4. Справедливість. Університет також є вищою школою справедливості, яка 
навчає практичному розпізнаванню, визначенню, застосуванню принципів 
справедливості. Справедливими, звичайно, повинні бути оцінки та дипломи, що 
відображають об’єктивний стан знань студентів, а не тільки судження про добру долю 
або суб’єктивну оцінку екзаменатора. Справедливе ставлення вимагає предметної і 
етичної оцінки роботи інших, особливо щодо конкурсів, промо-акцій, субсидій і 

                                                        
59

 Uniwersytet Jagielloński. – URL:  https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/kodeks-wartosci 
60 Uniwersytet Jagielloński. – URL:  https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/kodeks-wartosci 



 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

148                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

премій, а також при створенні формальних ієрархій в структурі наукових установ. 
Треба керуватися справедливістю відносно взятих на себе обов’язків. Справедливість 
також затребувана наукою і освітою в цілому, університетом як організацією в аспекті 
його економічних умов. 

5. Надійність. Наука – це сфера надзвичайної достовірності, точності і 
справедливого ставлення до фактів, до досягнень попередників та мови, на якій 
побудовані теорії. Вимоги надійності формують бажану кваліфікацію та методологічну 
міцність. Проте правопорушення в цій сфері підривають довіру, якою наука повинна і 
має користуватися – найнадійніший покажчик людських знань і відносин. Надійність 
завжди вимагає надзвичайної, фактичної ретельності і абсолютної логічної точності. 
Це також вимагає здатності до критики та самокритики, аж до недосяжних меж 
морального ідеалу особистості, включаючи здатність визнавати помилки, 
великодушність до опонентів, а також – коли це необхідно – сміливості відходити від 
невиправданих поглядів. 

6. Толерантність. Жоден період, ні школа, ні метод, ні будь-який 
найвидатніший розум не закривають процес історії науки, тому когнітивна мудрість 
вимагає як обережності, так і, перш за все, визнання ступеня різноманітності, її 
розуміння і визнання схвалення або терпимості. Толерантність - це уважне 
вислуховування думок інших, навіть тих, хто виступає проти загальноприйнятих, 
особливо наших, власних. Толерантність це відкритість для інших культур і різних 
концепцій, навіть тих, які явно несумісні з нашими науковими і розмовними 
підходами. Це відмова від правил дискримінаційного поділу людей – студентів і 
вчених – відповідно до їх національних, расових, політичних або ідеологічних 
характеристик. Це також визнання переваги холодного розуму над емоціями і вимога 
усієї академічної спільноти поважати вимоги раціонального і терпеливого ставлення, 
які етично підтримуються в сучасному суспільстві, особливо в інтелектуальних елітах. 

7. Лояльність. Кожна група, заснована на розумних засадах, вимагає від своїх 
членів поваги один до одного, співробітництва і солідарності, а від окремих осіб і груп 
- дотримання принципів лояльності до всієї структури. Академічна спільнота створює 
умови для розвитку власних унікальних талантів і вдосконалення особистих 
достоїнств. У той же час, це дозволяє вам процвітати в повністю соціальному, 
братерському житті університету, чиє добре ім’я, отже, стає знаком всієї спільноти і 
одночасно символом поваги кожного співробітника і студента окремо, тому що тоді 
на нього ллється пишність Almae Matris. Лояльність до материнської академічної 
спільноті повинна проявлятися як на щоденній основі, так і в особливі моменти, які 
вимагають мужності, самовідданості й самозречення. Лояльність проявляється як в 
дисципліні працівників, так і в підтримці демократично обраної влади, а також в 
солідарності з колегами, студентами та всіма членами. Академічне співтовариство, що 
допомагає в спільних діях спрямованих перш за все на зміцнення престижу 
університету і його членів. Злочин проти принципу лояльності – це дії, прямо або 
побічно спрямовані на авторитет університету, що завдають шкоди його інтересам. 

8. Самостійність. Наукова робота є процесом двох паралелей, з одного боку, 
використання і обробка досягнень своїх попередників, з іншого, незалежно додаючи 
результати своїх власних досліджень, підготовлених, проведених і розроблених 
самостійно… Будь-яке недотримання принципу самостійності є порушенням 
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основоположних принципів і ідей місії науки і тому має розглядатися як особливо 
засуджуване етичним ставленням члена академічної спільноти, а також є серйозним 
порушенням закону. Це відноситься, перш за все, до явного плагіату або крадіжки 
роботи інших людей, але також і до інших, більш витончених форм використання 
результатів інших, в формі кріптоплагій (використовуючи думки, ідеї та категорії інших 
людей без надання джерел), самоплагіату (перепродаж тих же товарів). Крім того 
недвозначне моральне несхвалення також вимагає участі… 

9. Чесність. Принцип чесності є одним із самих основних і універсальних 
етичних правил, які зобов’язують усіх людей без винятку, в різних ситуаціях, на різних 
позиціях і перед обличчям різних негараздів. Чесність стосується ставлення до інших 
людей, суспільних питань, всіляких діапазонів і рівнів особистої відповідальності, а 
також в рамках самої наукової і дидактичної діяльності – перш за все, застосування 
чітких і однозначних критеріїв для семінару і оцінки. …Цей набір вимог відноситься як 
до внутрішньоуніверситетської діяльності, частково контрольованої інституційними 
механізмами і думкою аудиторії, так і до зовнішньої... Чесність також поширюється на 
очевидний постулат, адресований молоді, а саме закликає до серйозного і 
ретельного вивчення обраної області, а також спонукає до постійного оновлення та 
розширення знань, також після формального завершення освіти. 

10. Гідність. В принципі гідності зосереджені майже всіх інші цінності, але вона 
трансформується в їх суб’єктивну прив’язку до себе, вимагаючи при цьому поважати 
цю, мою, суб’єктивність з боку інших. Гідність породжує внутрішню силу, яка не 
дозволяє людині відхилятися від своїх власних переконань, етичних ідеалів і віри в 
розум або легко піддаватися тиску, спокусі комфорту, прагненню до почестей і 
нагород. Кожна людина має право на захист і повагу до своєї гідності… Гідність науки 
залежить не тільки від об’єктивної цінності когнітивної теорії, але і від жорсткого, 
безкомпромісного ставлення гідності самих вчених, до політики або чарівної влади 
грошей, але також і до самих себе – колег і конкурентів одночасно. У той же час як вся 
ієрархічна наука, так і структура університетів створюють ряд внутрішніх небезпек в 
цій області і, отже, особливий обов’язок піклуватися про рівний доступ до захисту 
гідності всіх членів спільноти. Гідність не є привілеєм якоїсь обраної соціальної групи, 
середовища або положення. В рівній мірі, у закона є великий і відомий професор, але 
також скромний помічник чи студент. В академічній спільноті слід дбати про гідність 
не тільки дослідника, але і секретаря, бібліотекаря, комірника і прибиральника. 
Порушення чиєїсь гідності є морально відштовхуючим актом, воно стає сигналом про 
глибшу етичну хворобу в середовищі або низьку мораль окремої люди, не виправдану 
в зв’язку з іншими, академічними цінностями. 

11. Свобода науки - свобода вчитися. Етичні цінності народжуються, вони є 
обов'язковими, і вони показують повноту свого багатства у вільних спільнотах. 
…Свобода – це також шанс і джерело енергії для всієї структури науки, в якій тільки 
свобода досліджень, дискусій і проголошенні погляди приносять позитивні 
результати, а будь-яке їх обмеження викликає стагнацію і розкладання творчої думки. 
Нарешті, свобода освіти в цілому необхідна, оскільки вона завжди занурена в 
реальний світ інших сфер життя на національному та глобальному рівнях. Обов’язок 
усього наукового співтовариства має стати нагальною турботою про реалізацію 
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свободи в будь-якому вимірі, в тому числі і в повсякденній практиці функціонування 
навчальних структур та у вихованні до свободи молодих поколінь.  

Як бачимо, в Ягелонському «Академічному кодексі цінностей» перераховано та 
описано конкретні речі (цінності), які визнаються головними (значущими) саме для 
цього конкретного університету. І хоча більшість з них є універсальними, але 
проголошені, прописані (конкретизовані), прийняті та оприлюднені вони 
легітимізовані в цій університетській спільноті. Попри те, що вони не є законом в 
юридичному розумінні цього слова, коли за порушення певних норм передбачено 
покарання, вони є законом, з точки зору моралі, і недотримання проголошених 
цінностей засуджується університетською спільнотою. Сприйняття і поділення цих 
цінностей є добровільним для кожного (від студента до професора), а це, як ми вже 
говорили, передбачає певний рівень свідомості. І коли більшість (спільноти) поділяє ці 
цінності і діє відповідно до них, причому добровільно, а не лише через можливе 
покарання, тоді складається певний тип університетського середовища, яке можна 
вважати ідеальним для реалізації ефективного врядування. 

Інший приклад, уваги університетської громади до спільних цінностей, це 
«Кодекс етики та поведінки» який діє в Болонському університеті (Università di 
Bologna)61, що є найстарішим університетом Європи, який було засновано в 1088 році 
в місті Болонья (Італія). На противагу Ягелонському «Академічному кодексу 
цінностей» в якому просто перераховані та розписані цінності, «Кодекс етики та 
поведінки» Болонського університету нагадує нормативний документ в якому 
прописуються як правила поведінки засновані на конкретних цінностях, так і 
визначена дисциплінарна відповідальність  за порушення положень цього Кодексу, а 
також положень викладених в Плані запобігання корупції. «Кодекс етики та поведінки 
(нова редакція якого набрала чинності в 2014 році) збирає принципи, які приймають 
та поділяють усі члени університетської спільноти та всі, хто встановлює відносини з 
університетом, ділиться своїми цінностями. Кодекс визначає основні цінності 
університетської спільноти та правила, спрямовані на уникнення будь-якої форми 
дискримінації та зловживань, а також регулювання випадків конфлікту інтересів та 
інтелектуальної власності; посилання є коригування з етичної точки зору внутрішніх і 
зовнішніх зв'язків університету, яка виступає в якості декларації принципів, прийнятих 
і поділюваних викладачами і дослідниками, керівниками і адміністративним 
персоналом, студентами і всіма хто має відносини з університетом. Усі члени 
університетського співтовариства несуть однакову відповідальність за захист і повне 
застосування правил етики та поведінки університету».62 

Як бачимо практики бувають різним в різних університетах, але в кожному 
випадку мова йде про визначення основних цінностей університетської спільноти, які 
складають основу, на яких ґрунтуються і встановлюються відносини між членами цієї 
спільноти, що в решті створює певне університетське середовище. Важливість 
спільних університетських цінностей полягає також в тому, що вони сприяють 
визнанню і повазі прав і свобод людини, а також прийняття певних обов’язків, 
усвідомлення етичної та соціальної відповідальності по відношенню до установи якої 

                                                        
61

 Università di Bologna. – URL: https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/codice-etico-e-di-comportamento 
62 Università di Bologna. – URL: https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/codice-etico-e-di-comportamento 
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вони належать, цінності визначають правила поведінки як в середині спільноти так і в 
стосунках з тими хто безпосередньо чи опосередковано стикається з університетом. 

Як ми, вже зазначали вище, демократія це - спільні цінності та певний рівень 
свідомості (яка передбачає і відповідальність, і високий рівень участі в спільних 
справах). В цьому аспекті, ми можемо розглядати теорію партисипаторної (від англ. 
participate — брати участь), учасницької демократії, (яка отримала широке 
розповсюдження в 60-70-ті рр. XX ст. (під впливом критики репрезентативної 
демократії)) як основу для побудови моделі ефективного врядування в сучасних 
університетах. Як відомо, дана теорія трактує демократію як універсальний принцип 
організації всіх галузей суспільного життя, а широка суспільна партисипація 
проявляється в свідомій, активній участі громадян у процесах формування, 
вироблення та реалізації життєво важливих рішень. Тобто в основі цієї теорії є 
переконання, що громадяни здатні не лише брати участь у виборах чи референдумах, 
а безпосередньо у політичному процесі – у підготовці, прийнятті та впровадженні 
владних рішень. Ці ж ідеї можуть бути застосовані і при розробці ефективної моделі 
університетського врядування. А саме ідея широкого залучення всіх учасників 
(університетської спільноти) до процесів формування, вироблення та реалізації 
життєво важливих рішень. Причому залучення до врядування це не вимушена участь 
(за класифікацією С. Хантінгтона: вимушена участь в політичних діях під тиском 
держави, дією страху, підкупу, боргу та інших неполітичних стимулів, характерних для 
традиційних суспільств, авторитарних і тоталітарних політичних режимів), а свідома, 
активна участь всіх учасників університетської спільноти в процесах формування, 
вироблення та реалізації життєво важливих рішень. Прихильники демократії участі 
вважають, що ірраціональність і пасивність людей в політичній сфері — це результат їх 
недостатньої освіти і відсутності рівних можливостей для участі в політиці. Тому 
суспільству належить створити всі умови для активної політичної соціалізації кожного 
індивіда»63. На наш погляд якщо пасивність (низька участь) проявляється в 
університетській спільноті, то це навряд чи можна пов’язати з недостатньою освітою, 
а швидше за все з особливостями конкретного університетського середовища і 
реальними цінностями цього середовища. Отже ми можемо говорити, що  рівні права 
на свободу і саморозвиток, можливі лише в певному типі університетського 
середовища, яке можна назвати «учасницьким університетським середовищем», що 
виховує почуття дієвості, пробуджує інтерес до спільних проблем, формує обізнану в 
своїх правах та відповідальності особистість, здатну постійно виявляти зацікавленість 
та брати участь в процесі врядування.  

В цьому аспекті важливого значення набуває соціальна ідентифікація, яка дає 
можливість кожному студенту відчути себе невід’ємною частиною, представником, 
певної соціальної групи (університетської спільноти) об’єднаної спільними інтересами 
та цінностями, а відтак і готовим до активної соціальної позиції. Щоб запустити 
«пусковий механізм» соціальної ідентифікації, крім спільних цінностей необхідно 
також створити нове знання та умови, в яких це знання буде адекватним. С. Альберт і 

                                                        
63 Теорія партисипаторної демократії. ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія. – URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%8
0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_
%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


 
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

152                                                                                                              ISBN 978-617-748619-9  
 

Д. Віттен стверджували, що в організації є ідентичність, до тих пір поки серед її членів 
існує загальне розуміння центральної, диференційованої і стійкої сутності організації. 
Ця ідентичність може бути відображена в загальних цінностях і віруваннях, місії, 
структурі і процесах, організаційному кліматі і т.д.64. Знання – це в першу чергу 
інформація і дуже важливим є доступ та поширення необхідної інформації.  

Розглядаючи участь студентів в університетському врядуванні (крізь призму 
партисипаторної моделі демократичної теорії) ми також не можемо не зупинитися на 
понятті «врядування» та на понятті «участь» або «участь студентів в університетському 
врядуванні». 

Перше, з чим можна стикнутися при розгляді проблем врядування є 
застосування найрізноманітніших термінів таких як : «публічне врядування», «добре 
врядування», «системне врядування», «належне врядування», «демократичне 
врядування», «європейське врядування», «ефективне врядування» тощо. Більшість з 
них розроблялися і застосовуються в політичних і економічних науках. Разом з тим, 
необхідність управління існує в будь-який час, коли група людей об’єднує зусилля для 
досягнення певної мети, а врядування полягає в тому, як в тій чи іншій інституції 
(організації, установі тощо) організовуються процеси, правила та норми поведінки для 
прийняття рішень. Варто зазначити, що англійське «governance» доволі часто 
перекладають і як врядування, і як управління, і як адміністрування. Це в свою чергу 
може викликати певну плутанину у вживанні даних термінів, в кожному з яких 
закладено різне концептуальне значення. Один з існуючих підходів у визначенні 
змісту «врядування» інтерпретує його як «форму багатоорганізаційних дій». 
«Прибічники цього підходу акцентують увагу на тому, що «врядування»  (governance) 
– це процес, в контексті якого будь – яка соціальна система, як «самокероване», 
«самокоординуюче» утворення не штучно створюється (be crafted), а спонтанно 
«виникає» (emerge), у процесі взаємодії «різних груп» в боротьбі за «владу і 
контроль» над організацією. За цією схемою моделюються різні варіанти 
«самоврядування» (self – governance), яке розглядається як один із важливих способів 
суспільного врядування (public governance) у сучасному суспільстві. Вважається, що 
«самоврядування» – це спроможність суспільного утворення забезпечувати себе 
необхідними засобами для розвитку та збереження ідентичності за рахунок власних 
можливостей і тим самим демонструвати відносний рівень власної соціально-
політичної автономії»65.  

 «Системний підхід, що спирається на ідеї «autopoiesis», доповнюється 
поглядами на врядування як «взаємодію» (interection) між різними соціальними 
акторами, що репрезентують тих, ким керують, і тих, хто керує. Сутність цього процесу 
досить влучно, як нам здається відображає розуміння «governance» як «скерування». 
Функція координації розподіляється серед усіх «соціальних акторів». Ключова ідея 
концепції «мережевого врядування» – розгляд суспільства крізь призму трьох його 
«визначальних рис» – різноманітність, динамізм та комплексність (складність). Вони 
характеризують контекст взаємодії між «соціальними акторами» в системі управління. 

                                                        
64 Ashforth B. E. Social Identity Theory and the Organization / Ashforth B.E., Mael F. // Academy of 
Management Review. – 1989. – Vol. 14. – P. 20–39. 
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 Андрущенко В. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. Андрущенко, В. Савельєв. – К. : «МП 
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При цьому жодному із них не віддається перевага… Концептуальний наголос на 
взаємодії означає, що не актори, чи структури є визначальними факторами, а 
«взаємовідносини між елементами, акторами та процессами» в соціальних системах 
управління. І зміни, і стабільність – результат «взаємодії». Їх адекватне розуміння – 
вирішальна запорука ефективного врядування... Врядування (governance) – це скоріше 
результат взаємодії учасників процесу управління, що впливають один на одного»66. 

Отже, в контексті нашого дослідження ми розглядатимемо врядування, як 
процес прийняття рішень в університеті шляхом залучення різних зацікавлених сторін. 
Залучення можна розглядати як добровільну участь яка тісно пов’язана з активністю і 
рівнем свідомості особистості. Серед вагомих передумов участі студентів в 
університетському врядуванні є обізнаність в процесах університетського врядування 
та інтерес до них. Якщо студенти не цікавляться університетськими проблемами та не 
мають необхідних знань, про механізми врядування, то вони приречені бути 
об’єктами врядування, а не повноправними партнерами як того вимагає 
демократична модель ефективного врядування. І навпаки, студенти, які мають 
достатній рівень зацікавленості (інтересу) і які обізнані в механізмах та процесах 
університетського врядування, здатні стати суб’єктами, тобто активними акторами, 
дійовими особами процесу університетського врядування.  

Отже, що таке «участь»? В академічному тлумачному словнику української 
мови можемо побачити таке визначення терміну: «участь - виконання разом з ким-
небудь якоїсь роботи, здійснення якоїсь справи; спільна дія, діяльність кого-, чого-
небудь»67. Іншими словами участь можна трактувати як акт дії, а дія передбачає 
активність.  

Інша річ сфери участі які можуть мати багато спрямувань. Наприклад, політична 
участь, громадянська участь, фінансова участь, студентська участь тощо. Загалом, з 
точки зору спрямованості участі, її визначення можна умовно розглядати в рамках 
двох основних підходів: з точки зору інструментальної теорій, та з точки зору теорії 
розвитку. Інструментальні теорії розглядають  участь як сукупність засобів для 
досягнення певної мети, наприклад для захисту групових чи особистих інтересів. 
Наголошуючи на захисній функції участі, ці теорії розглядають її як ефективний засіб 
для протистояння бюрократії і авторитарним тенденціям. 

Згідно з теоріями розвитку, участь є суттєвою частиною розвитку здібностей 
особистості, а також своєрідною самоціллю. Вихідна теза теорій розвитку полягає у 
тому, що участь є частиною процесу моральної і політичної освіти. Освіта у цьому 
контексті розглядається насамперед як вироблення у громадян почуття 
відповідальності. Прихильники теорій розвитку вважають, що відповідальність може 
розвинутися лише через користування нею. 

Це в повній мірі відповідає і студентській участі в університетському 
врядуванні. З одного боку, свідома активна участь в процесах прийняття рішень 
захищає студентів від нав’язування рішень «зверху», або як пише один із 
європейських дослідників А. Obondoh: «коли члени університетської спільноти беруть 
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участь у прийнятті рішень, їх індивідуальні, групові та організаційні потреби, і потреби 
більш зовнішніх зацікавлених сторін, швидше за все, будуть враховані»68. З іншого 
боку, цитуючи іншого дослідника: «через участь студентів в управлінні покращується 
не лише їх компетентність, упевненість або особистий розвиток. Участь студентів у 
прийнятті рішень розвиває у них певні цінності, навички зважування думок, ведення 
переговорів та інакомислення…»69. 

Ще одним важливим аспектом участі на який варто звернути увагу це рівні 
участі студентів в університетському врядуванні. На наш погляд, можна говорити про: 
формальний рівень участі, що є юридично визначеною участю, або правом студентів, 
яке врегульовується нормативно-правовими документами (закони, статути тощо); та 
реальний рівень участі (фактичну участь), що постає як реальна можливість студентів 
(їх спроможність) впливати на рішення, що приймаються в університетах. 

З огляду на вищесказане, можемо окреслити термін «участь студентів в 
університетському врядуванні», як діяльність студентів (пряму чи опосередковану), 
спрямовану на те, щоб впливати на процес прийняття управлінських рішень в межах 
університету.  

Одним із принципів організаційної діяльності закладу вищої освіти відповідно 
статті 32 Закону «Про вищу освіту»70  є поєднання колегіальних та єдиноначальних 
засад, що також вкладається в контекст теорії демократії участі, яка вважається 
змішаною формою, що поєднує пряму і представницьку демократію. Студентська 
участь в університетському врядуванні  організована як «пірамідальна система» із 
прямою демократією в основі і демократією делегатів (представників) на кожному 
наступному рівні, починаючи з основи. На низовому рівні — в студентській групі — 
має застосовуватися пряма демократія, тобто всі студенти групи приймають участь в 
процесах обговорення та прийняття рішень (загальна влада), а на вищому рівні 
(інституту (факультету), відділення, гуртожитку, закладу вищої освіти) обрані 
представники від студентів повинні виступати в ролі посередників при формуванні 
загальної думки (принцип представництва). Цитуючи британського філософа Джона 
Стюарта Мілля (John Stuart Mill), можемо тут зазначити що «корисною є будь-яка 
участь у процесі врядування — навіть виконання найменших громадських функцій; що 
міра цієї участі має бути такою, яку дозволяє загальний рівень розвитку 
спільноти…»71. 

 На практиці структура студентського самоврядування в українських 
університетах формується приблизно однаково, варіюються лише назви органів, 
наприклад сенат, студентський парламент тощо; кількість комітетів тощо. Для 
прикладу процитуємо як описував формування структури студентського 
самоврядування голова (в 2015 році) студентської організації Київського 
національного університету культури і мистецтв «…Структура студентського 
самоврядування починає своє творення з академічної групи. Кожна група обирає 

                                                        
68 Obondoh А. The politics of participatory decision making in campus governance / Andiwo Obondoh. - 
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свого представника до Студентського парламенту – старосту. Старости, в свою чергу, 
формують студентську раду факультету і обирають студентського декана як 
представника факультету в рамках діяльності президії студентського парламенту. 
Президія Студпарламенту обирає голову Студентського парламенту (президента), а 
президент обирає віце-президента (заступника), кандидатура якого також виноситься 
на голосування і має бути ухвалена президією. До президії входять голови комітетів 
Студентського парламенту. Комітетів у студпарламенті 10, серед них: навчально-
виховний, благодійний, соціально-побутовий, інформаційний, культурно-творчий, 
спортивно-оздоровчий, науковий, туристичний та ін. Представники Студентського 
парламенту входять до складу Вченої ради університету і мають право голосу. ...»72 

В практичній площині участь студентів в університетському врядуванні можна 
оцінити проаналізувавши публічну інформацію розміщену на офіційних сайтах 
українських університетів. І хоча ми погоджуємося з думкою експертів укладачів 
рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна», що  «…головним недоліком 
українських закладів вищої освіти є їх недостатня інформаційна відкритість. Зокрема, 
ректори понад 50 ЗВО ще не виставляють на сайтах університетів звіти про свою 
роботу. Має місце дуже низька культура (у порівнянні з європейськими 
університетами) ведення інформаційних ресурсів українських університетів і їх 
факультетів, особливо англійською і іншими іноземними мовами»73, але проглядаючи 
сторінки студентських організацій на сайтах університетів все ж таки можна побачити 
різні приклади, як студентських ініціатив, так і бездіяльності.  

Наприклад, цікавою практикою, на наш погляд, є запроваджений Студентським 
парламентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка проект 
«Студкуратор» створений для першокурсників. Ціль проекту полягає допомогти 
першокурсникам адаптуватися до університетського середовища. Одним із завдань 
студкураторів, які обираються з числа студентів-активістів старших курсів є розкриття 
ролі студентського самоврядування як на рівні факультету, так і на рівні університету. 
Подібна студентська ініціатива була також в Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана. В 2014 році ініціативна група студентів та 
випускників університету спільними зусиллями створили інформери для 
першокурсників які вручалися їм разом з заліковками. Це були інформаційні буклети, 
що «містили інформацію про розташування усіх важливих для студентів об‘єктів КНЕУ 
у Шулявському кварталі, розклад дзвінків, а також детальну інформацію про 5-й 
корпус, у якому й будуть здобувати знання першокурсники. Все це було зроблено для 
того, щоб студенти одразу змогли зорієнтуватися на новій місцевості, швидше знайти 
потрібні їм корпуси, не втрачаючи при цьому часу»74. І хоча ми не знаємо чи містили ці 
буклети інформацію щодо діяльності студентського самоврядування в університеті, 
але в будь-якому випадку це студентська ініціатива і вона заслуговує на підтримку. 
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Ще одна цікава студентська ініціатива, про яку ми довідалися на сайті 
Національного університету «Львівська політехніка», це запуск першого в Україні 
сервісу «Revision», який дозволить кожному студенту висловити свою думку про 
університет керівництву і тим самим допомогти покращити умови навчання. 
«Оцінювати заклад вищої освіти можна за 6-бальною шкалою. У кожному університеті 
на стінах будуть наліпки з QR-кодом. Студенту достатньо піднести код до сканера, 
перейти за посиланням і він потрапить на сайт для оцінювання. Усі коментарі та 
оцінки автоматично надсилаються на електронну адресу ректорату та студентського 
самоврядування, тобто до людей, які мають змогу вирішити проблему «тут і зараз». 
Усі відгуки є анонімними, тому можна не хвилюватися про упереджене ставлення 
після залишеної оцінки. За бажанням є можливість висловити свою думку не 
анонімно. Проте, система автоматично цензурує усі коментарі. Також кожна особа, 
що залишає свої бали повинна бути реальною»75. 

Наведені практичні приклади, свідчать про позитивні тенденції які поступово 
відбуваються в українському студентському середовищі щодо активності студентів та 
їх участі в університетському врядуванні. Не маючи обмежень для студентських 
ініціатив на законодавчому рівні активна діяльність студентських організацій залежить 
лише від їх власного бажання. Кожна втілена ініціатива є кроком на шляху побудови 
тих спільних європейських цінностей про яким ми говорили вище 

Висновки. 
Демократія участі є універсальним принципом організації Університету як 

соціальної системи, а широка суспільна партисипація має втілюватися в свідомій, 
активній участі всіх зацікавлених сторін освітнього процесу (в тому числі і студентів) у 
процесах формування, вироблення та реалізації всіх важливих рішень. Участь 
студентів в університетському врядуванні постає в якості важливого аспекту в 
контексті змін, що відбуваються в університетському врядуванні та може виступати 
дієвим механізмом реалізації ефективного врядування в університетах України в 
умовах євроінтеграції. 

 
 
УДК 37.091.212 : 17.022.1 

Шевченко Анастасія 
Яшник Світлана  

 
Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді 

 
У процесі демократизації та гуманізації громадського життя, утвердження 

свободи особистості і нації, розвитку просвітницької діяльності, національної системи 
освіти і виховання складаються сприятливі умови для формування у молоді наукового, 
гуманістичного світогляду.  

З іншого боку, наше суспільство переживає період, коли виявляється 
ілюзорність відживших переконань, ідеалів, світоглядних позицій. Руйнація останніх 
спричиняє бродіння умів, почуттів, переконань і принципів. У моду входить своєрідна 
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безпринципність особистості. Утверджується стиль життя «за сленгом». Виникає 
загроза знецінення моральних, гуманістичних вартостей, зростання правопорушень і 
злочинності серед молоді. До того ж, в духовному і культурному середовищі масове 
розповсюдження отримують псевдокультурні і псевдоморальні цінності – «масова 
культура» в її агресивному, людиноруйнівному вияві. 

Особливої уваги держави і громадськості потребує студентська молодь, яка 
через кілька років становитиме «ядро» української національної інтелігенції. 
Сьогоднішні студенти – це майбутні працівники владних структур, державні діячі, 
організатори виробництв, керівники колективів, фахівці, від професійної компетенції, 
моральності і громадянської позиції яких багато в чому буде залежати вигляд того 
суспільства, в якому ми маємо жити вже через 10-15 років. Ми бачимо його ринково 
орієнтованим, забезпеченим, демократичним, громадянським, миротворчим, 
морально і духовно-культурно багатим. Як цього досягти? Якими шляхами рухатись? 
Які фактори в механізмах розвитку є визначальними? Відповіддю на ці запитання 
можуть бути пропозиції щодо підготовки майбутньої еліти – фахівців, здатних взяти на 
себе відповідальність, сформувати нову систему цінностей, утвердити її в суспільній 
свідомості (ідеології і психології) народу, зреалізувати в практичній діяльності. Мова, 
знову ж таки, йде про студентську молодь, освіченість і професіоналізм, моральна 
позиція і сучасна світоглядна позиція яких є дійсною, а не ілюзійною гарантією 
втілення в життя того суспільного ідеалу, до якого ми прагнемо. 

Студентській вік є періодом інтенсивного формування системи ціннісних 
орієнтацій, що впливає на становлення характеру і особистості в цілому. Це пов'язано 
з розвитком на даному віковому етапі необхідних для формування ціннісних 
орієнтацій передумов: понятійного мислення, накопичення достатнього морального 
досвіду, заняттям певного соціального положення. Процес формування системи 
ціннісних орієнтацій стимулюється значним розширенням спілкування, зіткненням з 
різноманіттям форм поведінки, поглядів, ідеалів, що з’являються зі вступом молодою 
людини до закладу вищої освіти. Поява переконань в юнацькому віці свідчить про 
значний якісний перелом в характері становлення системи моральних цінностей. 

Існує досить поширена точка зору про те, що студенти є людьми зрілими, 
самостійними і дорослими, які не потребують будь-якої опіки з боку старших, 
професорсько-викладацького складу чи адміністрації вищого навчального закладу, що 
їх соціокультурні орієнтації вже визначені й навряд чи можуть бути радикально 
зміненими. Наш власний і суспільний багаторічний досвід, дослідження 
вченихюнологів якщо й не спростовують цю думку загалом, то у всякому разі 
застерігають від радикалізму. 

У ряді досліджень відмічається, що юнацький вік сензитивний для утворення 
ціннісної орієнтації в якості стійкої особистісної властивості, яка впливає на 
становлення світогляду учнів, їх відношень з довкіллям. Саме у цьому віковому періоді 
«закладається здатність об'єктивної оцінки самого себе і довкілля, що найбільше 
впливає на становлення закономірностей, які згодом вказуватимуть на позицію у 
житті вже дорослої людини». Провідною у цей час є навчальнопрофесійна діяльність, 
в якій реалізується готовність юнака до самовизначення і яку вважають психічним 
новоутворенням цього віку. Адже юнацький вік є тим періодом життя, коли індивід 
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стає готовим не стільки до самовизначення, скільки до життя як суб'єкт власної 
діяльності [1, с. 152]. 

Особистість переходить на якісно новий – усвідомлюваний етап становлення, 
відбувається її друге народження [5]. Складається більш-менш цілісний світогляд та 
формується готовність до самовизначення. Юнак – це вже особистість як суб'єкт 
суспільних стосунків, що активно будує образ світу, спрямований у майбутнє. Завдяки 
віковим новоутворенням відкривається можливість обирати життєвий шлях і нести 
відповідальність за цей вибір. Ціннісні орієнтації людини складаються в певну 
систему. Серед всієї ієрархії цінностей можна виділити ті, які є загальнолюдськими, 
або глобальними, тобто властиві переважній більшості людей, наприклад: Свобода, 
Праця, Творчість, Гуманізм, Солідарність, Чесність, Вихованість, Інтелігентність, Сім’я, 
Нація, Народ, Діти. Зниження значення цих цінностей викликає в нормальному 
суспільстві серйозні занепокоєння. 

Період навчання у вузі є досить насиченим щодо засвоєння певних цінностей 
та норм діяльності, що відбувається через включення студента в систему конкретних 
соціальних зв’язків, які породжують своєрідні внутрішні конфлікти через 
невідповідність із вже наявними, але ще не стабільними поглядами на життя. Цей 
процес завжди пов’язаний із подоланням суперечностей, які, як правило, знаходять 
свій вираз у внутрішньоособистісних конфліктах [4]. 

Сучасні соціологічні дослідження свідчать про те, що за останні роки більшість 
молодих людей починають переорієнтовуватися на матеріальні цінності. Їх досить 
сильно приваблюють гроші, заробітки, бізнес, участь у управлінських структурах. 
Поряд із цим можна спостерігати також і тенденцію росту інтенсивних духовних 
пошуків, орієнтації на істинні цінності. 

І все ж, у переважній бiльшостi, студентська молодь визнає працю, як головне 
джерело матеріального самозабезпечення; працю за кордоном пріоритетом свого 
майбутнього; поглиблення нерівності як негативне явище сучасності; розвиток 
підприємництва як безальтернативний напрям стосовно майбутнього України; 
полiтичноправовi обмеження у сфері здійснення приватного бізнесу та його захисту 
визнаються головною причиною соцiально-економiчної кризи в Україні; у вирiшеннi 
конкретних економічних проблем потрібно орієнтуватися на зміни в органiзацiї 
справи (економічне реформування), а не структури суспільної органiзацiї. 

Соціалізація особистості студента в епоху інформаційних суспільств та сучасної 
глобалізації світу відбувається в докорінно інших умовах, аніж це було донедавна. 
Якщо раніше на соціалізацію особистості вирішальний вплив мав локальний 
соціокультурний контекст, то нині, коли особистість перебуває у відкритому 
інформаційному просторі, на перебіг її соціалізації безпосередньо впливають 
регіональний (суспільство) та глобальний (світове співтовариство) цивілізаційні 
контексти. Заклад вищої освіти функціонує в цих контекстах як локальне 
соціокультурне середовище, в яке на період студентського життя входить особистість 
студента.  

Кожна особистість, окрім рис, спільних для неї та її ровесників (мова, 
національна культура, приблизно однаковий обсяг необхідних для навчання знань 
тощо), має власну індивідуальність, унікальний мікрокосмос, що з перших днів 
навчання починає взаємодіяти із соціокультурним середовищем закладу вищої освіти. 
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Процеси, що відбуваються у внутрішньому світі особистості, відзеркалюючись в її діях, 
вчинках і поведінці, логічно описуються адаптативно-розвивальною моделлю 
соціалізації особистості. 

Протягом усього життя кожній людині неодноразово доводиться стикатись із 
такими ситуаціями, які вимагають від неї адаптативно-розвивальних зусиль щодо 
внесення коректив у зміст своєї особистості адекватно до здійснення своїх життєвих 
планів, намірів. Студентські роки чи не найбільшою мірою вимагають від молодої 
людини таких адаптативно-розвивальних зусиль. Кожна навчальна дисципліна та її 
зміст, навчально-лабораторна база, викладачі протягом усього періоду навчання 
несуть у собі ознаки новизни для студента, який вперше з ними знайомиться. У 
сукупності вони створюють нові життєві ситуації для кожного студента, до  яких він 
спочатку адаптується, а потім засвоює як нові знання й соціальний досвід. 

Результативність опанування студентом новими знаннями й необхідним 
соціальним досвідом істотною мірою залежить від здібностей, а також від 
самоактуалізації його особистості. При цьому визначальними є умови, які 
створюються для навчання й виховання. Дуже важливим тут є початковий період 
входження в нове, незнайоме середовище, який пов'язаний з адаптаційним етапом 
особистості, котрий виникає щоразу при її зіткненні з новою життєвою ситуацією. На 
цьому етапі важливо враховувати феномен соціального очікування, яке виникає в 
особистості при вступі в тривалу соціальну взаємодію з іншою особистістю. Тут 
йдеться про особистості викладача-лектора та колег, що його супроводжують у 
навчанні студентів з певної дисципліни. Саме в період соціального очікування 
особистість студента найсприятливіше психологічно налаштована сприймати 
педагогічні інновації та інші правила взаємодії від особистості, яка має основний 
соціальний статус у навчальному процесі ЗВО і повинна виконувати відповідну 
соціальну роль у навчанні студента. Будь-які розбіжності із соціальними очікуваннями 
студента в цьому відношенні створюють дисонанс у його соціальній взаємодії з 
викладачем під час вивчення його навчальної дисципліни. Отже, надзвичайно 
важливо, щоб кожен викладач повною мірою забезпечував необхідний організаційно-
змістовий початок вивчення своєї навчальної дисципліни і потім не розчарував 
студентів у взаємодії з ними під час навчання.  

Непересічне значення має налаштування студента на змістовне використання 
років свого студентського життя, яке формується з початку навчання у закладі вищої 
освіти. Як відомо, траєкторія результативності студентського життя задається в перші 
два роки навчання студента. Тому соціальні очікування, що виникають у студентів на 
початку вивчення кожної навчальної дисципліни, на другому й старших курсах можна 
характеризувати як локальні адаптативні етапи соціалізації їхніх особистостей в 
умовах уже опанованого соціокультурного середовища [2].  

Отже, ціннісні орієнтації особистості не тільки визначають мотивацію 
індивідуальної поведінки, але й складають світогляд людини. Ціннісні орієнтації 
молоді формуються в процесі виховання і навчання. Причому навчання має на меті не 
стільки повідомити конкретні знання в певній галузі, скільки відтворити культурні і 
історичні нормативи, які сприяють самореалізації особистості. Через виховання 
здійснюється передача ціннісних орієнтацій від покоління до покоління як на 
вербальному так і на невербальному рівнях. 
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Комунікація студентів і викладачів для стійкого розвитку суспільства 

 
В останні десятиліття внаслідок глобальної екологічної кризи з одночасним 

збільшенням численності населення та зростанням бідності й голоду загострилася 
проблема виживання людства. Тому ще у 70-х роках ХХ століття почала 
оформлюватися концепція стійкого76 розвитку, яка нині є базовою для розвитку 
суспільства з метою забезпечення збереження довкілля і задоволення не лише 
нинішніх потреб людства, а й потреб майбутніх поколінь. Хоча спочатку ідеї стійкого 
розвитку були зорієнтовані на розв’язання екологічних проблем, поступово 
складовою концепції стала економічна та соціальна проблематика.  

У 2015 році було прийнято програмний документ ООН «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року»77 і 
затверджено 17 глобальних цілей та 169 завдань стійкого розвитку. Передбачається, 
що ці цілі та завдання будуть включені до порядку денного усіх держав. В Україні у 
2017 році Урядом представлено національну доповідь «Цілі сталого розвитку: 
Україна»78, у якій глобальні цілі стійкого розвитку адаптовано до специфіки 
національного розвитку. У проекті «Стратегії сталого розвитку України до 2030 року» 
метою визначається «забезпечення високого рівня та якості життя населення України, 

                                                        
76 В авторському тексті ми використовуємо поняття «стійкий розвиток», що, на наш погляд, більш точно 
передає смисл англомовного терміну «sustainable development». 
77 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – URL: 
https://sustainabledevelopment. un.org /post2015/transformingourworld 
78 Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». – URL: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-
zvity/un-in-ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-
vyznachaie-bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr 

http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
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створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх поколінь та 
припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі 
економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Досягнення цієї 
мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського народу 
та міжнародним зобов’язанням України»79. 

Ключовим інструментом реалізації цілей стійкого розвитку у програмних 
документах на глобальному на національному рівнях визнано освіту. Серед цілей 
стійкого розвитку освіта виділяється як самостійна ціль, при цьому її потенціал має 
використовуватися для досягнення кожної із інших цілей сталого розвитку, на чому 
зокрема наголошується в рекомендаціях ЮНЕСКО80.  

Освіта для стійкого розвитку «дає можливість приймати усвідомлені рішення в 
інтересах збереження довкілля, економічного процвітання і справедливого 
суспільства для нинішніх і майбутніх поколінь, поважаючи при цьому культурні 
відмінності між народами»81.  

Відповідно до нової місії освіти змінюється її змістовне наповнення, педагогічні 
практики, освітнє середовище, окреслюються комунікаційні стратегії вищої освіти. 
Комунікація, яка здійснює вплив на всі сфери суспільного життя, є необхідною 
складовою розвитку суспільства на засадах стійкості. Завдяки комунікації виникають 
нові інформаційні зв’язки, трансформується ціннісна система суспільства і суспільна 
свідомість, формуються механізми впливу на розвиток суспільства з позицій стійкого 
розвитку. Так, відомий німецький вчений Р. Мінц зазначає, що «життя суспільства у 
стратегічному відношенні визначається комунікацією». «За цього він наголошує на 
специфічній детермінації у розвитку суспільства, яка проявляється через тотальну 
залежність динаміки суспільства від комунікації. У такому контексті вчений розглядає 
комунікацію як важливий елемент соціальної еволюції. Більше того, Р. Мінц 
конкретизує функціональну роль комунікації у динамізації відповідних процесів 
соціальної еволюції. На його думку, «комунікація у сучасному суспільстві 
характеризується постійним примноженням, прискоренням та глобалізацією ... 
кількість комунікацій безперервно зростає, їх почерговість невпинно прискорюється, 
завдяки цьому все більше людей включається в комунікативні процеси, взаємозв’язки 
між окремими комунікаціями стають все більш об’ємними, зростає віддалена дія 
комунікацій, мережі яких на сьогодні досягають глобальних масштабів». Вчений 
концептуально доводить, що саме комунікація забезпечує осмислення нових проблем 
та знаходить нові шляхи їх вирішення, оскільки саме вона активізує інтенсивний 
процес перевірки всіх цінностей, ідей та знань на їх змістовність, глибину та 
життєздатність. Саме це й призводить до безперервної соціальної еволюції, яка задає 
чіткі параметри зміни умов розвитку суспільства. Розроблена дослідником концепція 

                                                        
79 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: Проект-2017. – URL: http://www.ua.undp.org/content 
/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-
2030.html 
80 Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives / UNESCO Education Sector. – 2017. – 
67 p. – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf 
81

 URL: https://ru.unesco.org; 
http://www.rbcplus.ru/news/5848b1de7a8aa9504ce518b9?ruid=UET9A1wAQzY7jNtsAzdxAg== 
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комунікації як засобу розвитку сучасного суспільства здебільшого носить характер 
комунікативної революції»82.  

Розуміння комунікації в освіті є багатоаспектним – як спілкування, взаємодія, 
зв’язок між різними суб’єктами, інформаційний обмін, трансляція знань та досвіду 
тощо.  

Комунікація відіграє важливу роль в системі вищої освіти, особливо в умовах її 
інтернаціоналізації. Ефективна система комунікацій є умовою стійкого розвитку як 
вищої освіти загалом, так і закладу вищої освіти зокрема. Сприяючи досягненню 
закладом вищої освіти певних конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, 
комунікація є одним із ресурсів забезпечення його стійкого розвитку – такої 
«довготривалої сукупності процесів кількісних та якісних змін у його діяльності, які 
зумовлюють незворотне збалансоване поліпшення основних його рейтингових 
показників та посилення адаптивних здатностей щодо протистояння негативній дії 
зовнішнього середовища та чинників внутрішнього характеру за ефективного 
використання наявного потенціалу, за рахунок ефективного управління інформаційно-
комунікаційним забезпеченням, використовуючи дані, інформацію, знання та 
комунікації як основні ресурси, що сприяють досягненню сталого розвитку закладу 
вищої освіти»83.  

У сучасних умовах все більшого розвитку набуває партнерство закладів вищої 
освіти й бізнесу. Компанії, що перейшли у своїй діяльності на засади стійкого 
розвитку, відчувають потребу у кваліфікованих спеціалістах нового формату. З метою 
кадрового забезпечення компанії співпрацюють із закладами вищої освіти, спільно 
розробляють освітні програми, курси, після закінчення яких випускників запрошують 
на роботу в компанію. Практикується і такий варіант партнерства, як поєднання 
навчання і роботи в компанії. Таке співробітництво дає можливість 
малозабезпеченим прошаркам населення освоїти нову професію і бути 
працевлаштованими, а компанії забезпечуються необхідними спеціалістами.   

Освіта в інтересах стійкого розвитку – це не лише набуття знань відповідно до 
освітніх програм, а насамперед навчання й виховання на засадах стійкого розвитку. І 
починатися воно має з раннього віку і тривати впродовж усього життя людини. «ОСР 
передбачає зміни в навчальному процесі, що стосуються викладачів, учнів та 
управління освітою: для викладачів – це перехід від передачі знань до створення умов 
для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду; для учнів – це перехід 
від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення; для 
керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, 
впровадження принципів сталості та демократизації в управління, налагодження 
діалогу із зацікавленими групами населення. Створюється освітнє середовище, де 
можливо: висловлювати та відстоювати власну точку зору; робити свідомий вибір між 
альтернативами; відповідати за свій вибір та прогнозувати його наслідки; слухати та 

                                                        
82 Цит. за Романенко Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства // 
Демократичне врядування. – 2012. – Вип.9. – С. – URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ 
visnik9/fail/Romanenko.pdf 
83 Боровик М. В. Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку 
закладів вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 20, частина 
1. 2018. – URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_ 2018ua/14.pdf 
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розуміти інших; вчитися поважати демократичні рішення; розв’язувати конфлікти 
цивілізовано; вчитися домовлятися та взаємодіяти»84.  

Тобто сучасна освіта має бути неперервною, неформальною і всеохопною. 
Враховуючи глобальні проблеми на шляху до стійкого розвитку, такі як зміна клімату, 
природні катастрофи, бідність і голод тощо, студенту важливо не тільки отримати 
знання, а насамперед формувати нове мислення й навички, необхідні для існування в 
непередбачуваному майбутньому.  

Співпраця викладача і студента як основних учасників комунікації у вищій освіті 
за таких умов набуває нових рис. Викладач для студента стає не просто джерелом 
знань, а його партнером і помічником. До того ж успішна комунікація між студентом 
та викладачем відбувається тоді, коли викладач впливає на студента не лише змістом 
лекцій з відповідного предмета, а володіє комунікативними, психологічними 
навичками, розкривається як особистість, репутація й авторитет якої значною мірою 
залежить від поведінки, звичок, ставлення до інших. «Спостереження та досвід 
показали, що ефективність педагогічної діяльності значною мірою обумовлена 
стосунками, що склалися між викладачем та студентом»85.  

Педагогічні комунікації у практиці характеризуються трансформуванням впливу 
на студентів. Викладач як комунікатор впливає на особистість студента від рівня 
особистісних смислів до вищих смислів, які сприяють формуванню цілісної 
смисложиттєвої стратегії як стійкої тенденції до певної інтерпретації соціальних явищ і 
готовності діяти відповідно до набутих смислових установок, що є актуальним для 
досягнення цілей стійкого розвитку. Комунікація між викладачем і студентом в 
освітньому процесі відбувається не через нав’язування стандартів освіченості через 
існуючі знання і світогляд як абсолютні істини, а в узгодженні пропонованих знань з 
власним досвідом студента, тобто комунікативний процес характеризується суб’єкт-
суб’єктною взаємодією.  

При цьому «комунікативна компетентність викладача пов’язана з його 
здатністю організовувати педагогічне спілкування і міжособистісну взаємодію на 
основі певних культурних норм, застосовувати певні комунікативні технології 
відповідно до поставлених педагогічних цілей. ... Знання викладачем особливостей 
комунікативних моделей дозволяє визначити специфіку спілкування, грамотно 
використовувати жанр і комунікативні засоби, отримати очікуваний результат; більш 
ефективно підготуватися до тієї чи іншої комунікативної діяльності; розробити сценарії 
вербальної і невербальної поведінки в конкретній ситуації педагогічного спілкування 
та врахувати особливості аудиторії»86.  

Оскільки у процесі комунікації між викладачем та студентом відбувається 
перетин культурно-інформаційної та психологічної реальності, для ефективності 
освітнього процесу важливим є створення умов для свідомого пошуку викладачів і 
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 Нєпєіна Г.В. Роль освіти в забезпеченні сталого розвитку людства. – URL: http://lib.chdu.edu. 
ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2017/293-281-8.pdf 
85 Савченко А.Б. Коммуникативные стратегии преподавателей как фактор инициации 
смыслообразования студентов. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnye-strategii-
prepodavateley-kak-faktor-initsiatsii-smysloobrazovaniya-studentov 
86 Арендачук И.В. Коммуникативные технологии в системе высшего образования: психолого-
педагогический аспект. – URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/ 
15/arendachuk_0.pdf 
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студентів, що мають спільний комунікативний простір, тобто в освітньому процесі 
необхідне резширення практики вибору, щоб студент міг вибирати не лише заклад 
для навчання чи деяку незначну кількість дисциплін з освітньої програми, а й 
викладача. Такий принцип виборності модулей навчання давно розроблений і 
реалізований у світовій практиці. Формування системи освіти за модульним 
принципом, що дозволяє студенту вибрати напрямок навчання, не просто підвищує 
рівень його свободи, а дозволяє ввести в освіту елемент невизначеності, який нині є 
невід’ємним атрибутом реальності. Невизначеність як існування вибору можливостей 
психологічно робить молоду людину дорослою, оскільки для неї це означає 
відповідальність не тільки за вибір, а й за його наслідки87. 

Як показують дослідження, «обсяг знань, умінь і навичок не гарантує високого 
професійного рівня спеціаліста. тому сьогодні розробляються нові підходи до аналізу, 
оцінювання і управління якістю освіти, особистісно орієнтовані технології, які дають 
змогу підготувати компетентного, такого, що усвідомлює і розвиває свої особистісні 
якості і вміння, спеціаліста, який володіє своїми особистісними ресурсами, здатний 
ефективно вирішувати професійні завдання в умовах динамічної зміни вимог до 
діяльності»88. Впровадження нових методів навчання передбачає перехід від 
викладання до активного пізнання, коли студенти самі моделюють складні ситуації і 
навчаються долати їхні негативні наслідки, развивають складне мислення, всебічно 
оцінюють інформацію, вчаться знаходити вирішення питання в умовах суперечливості 
і невизначеності, отримувати знання шляхом власних досліджень тощо. Така 
комунікаційна стратегія в системі вищої освіти створює найкращі умови для розвитку 
творчої діяльності студента, формування його особистості, сприяє психологічному 
комфорту і формує комунікативні навички спілкування, що є актуальним для реалізації 
цілей стійкого розвитку суспільства. «Університет як мегацентр, мегаутворення, яке 
містить дослідницьку, викладацьку, техніко-технологічну, навчальну, творчо-пошукову 
та інші складові, необмежений територіально (відкритий освітній простір), з 
випереджувальним характером навчання (поєднання науки і навчання / викладання), 
творчим простором та умовами для саморозвитку і самовдосконалення особистості є 
саме тим осередком, у якому через комунікацію та дослідження відбувається 
формування людини майбутнього – Homo noospheratum»89.  

У сучасній науковій літературі обгрунтовуються ключові компетенції 
(міждисциплінарні, трансверсальні, контекстнозалежні та інші) викладачів та 
студентів, розвиток яких є необхідним для існування в непередбачуваному 
майбутньому. «Мета і головна відмінність освіти в інтересах сталого розвитку від 
традиційної – розвиток компетенцій, які дозволять особистості аналізувати власні дії з 

                                                        
87 Маркова О.Ю. Коммуникативное пространство вуза: субъекты, роли, отношения // Коммуникация и 
образование. / Сборник статей. Под ред. С.И. Дудника. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское 
философское общество, C.345-364. – URL: http://anthropology.ru /ru/text/markova-oyu/kommunikativnoe-
prostranstvo-vuza-subekty-roli-otnosheniya 
88 Савченко А.Б. Коммуникативные стратегии преподавателей как фактор инициации 
смыслообразования студентов. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kommunikativnye-strategii-
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sustainable_development_university_segment.pdf 
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точки зору їх соціального, культурного, економічного й екологічного впливу на 
теперішнє і майбутнє, – говорить Марко Рікманн, професор Університету Фехта 
(Німеччина) й один із провідних світових експертів з освіти в інтересах сталого 
розвитку»90.  

З розвитком засобів комунікації зростає і роль комунікації, збільшуються 
можливості її здійснення на міжнародному рівні. Одним із шляхів впровадження 
принципів стійкого розвитку в системі вищої освіти є ефективне використання 
потенціалу сучасних засобів комунікації, завдяки яким формується певний спосіб 
мислення громадян, зокрема молодого покоління, здатного усвідомити власну 
відповідальність та змінити майбутнє. В умовах глобалізації завдяки новітнім 
інформаційно-комунікаційним технологіям освіта вже не є локальною системою, а 
стає відкритою, без кордонів – це означає, що викладачі і студенти мають можливість 
на міжнародному рівні обмінюватися досвідом, організовувати конференції, 
партнерські програми, брати участь проектах тощо. Інформатизація освіти «відкриває 
доступ до світових інформаційних ресурсів; зменшує залежність викладання і 
навчання від місцезнаходження учасників процесу; прискорює глобалізацію; сприяє 
удосконаленню форм і змісту навчального процесу, підвищенню ефективності 
засвоєння навчального матеріалу та індивідуалізації навчання, інтеграції навчальної, 
дослідницької та виробничої діяльності; значно збільшує обсяг ресурсів, якими 
студенти можуть користуватися за межами класної кімнати; сприяє підвищенню 
мотивації до навчання та розвитку креативного мислення. Інтерактивність і 
мультимедійна наочність сприяють кращому представленню, і, відповідно, кращому 
засвоєнню інформації»91.  

Упровадження в систему освіти інформаційно-комунікаційних технологій 
сприяло появі віртуальних університетів, відкритої системи освіти, у якій 
використовуються переважно дистанційні технології навчання, завдяки яким освітніми 
послугами можуть скористатися широкі верстви населення як у країні, так і за 
кордоном. У комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти «Нова динаміка вищої 
освіти і наукових досліджень для зміни і розвитку суспільства» наголошується, що 
«відкрите і дистанційне навчання та інформаційно-комунікаційні технології 
розширюють можливості доступу до якісної освіти, особливо якщо відкриті освітні 
ресурси можуть спільно використовуватися багатьма країнами та закладами вищої 
освіти»92. При цьому «заклади вищої освіти повинні вкладати кошти в навчання 
викладачів і співробітників для виконання ними нових функцій викладання і навчання 
в системах, що еволюціонують»93. Зважаючи на те, що дистанційне навчання 
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характеризується віддаленістю студента від викладача, для забезпечення змістовної 
частини навчання викладач має оволодіти новими педагогічними технологіями, які 
надають можливість для здійснення синхронних комунікацій зі студентом, оцінювання 
в форматі реального часу тощо. Оскільки дистанційне навчання – це 
«індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій»94, то створюються нові зразки комунікації між студентом і 
викладачем. У системі дистанційного навчання за проведення занять зі студентами 
відповідає тьютор – особа, яка водночас є і менеджером освітнього процесу, і 
викладачем, і консультантом, і досвідченим користувачем інформаційно-
комп’ютерних технологій. Досвід зарубіжних університетів показує, що розробник 
освітнього курсу водночас є і тьютором, а у вітчизняній системі освіти функції 
викладача-розробника і викладача-тьютора розмежовуються. На думку багатьох 
авторів, ринок освітніх послуг визначає тьютора як консультанта, який допомагає 
студенту виробити індивідуальну освітню програму, самовизначитися щодо самого 
процесу навчання і його окремих елементів, дає рекомендації щодо використання 
результатів навчання в його індивідуальному розвитку відповідно до вимог сучасного 
суспільства, адже заклад вищої освіти має підготувати фахівця, здатного «гнучко 
адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань і 
застосовуючи їх на практиці; самостійно критично мислити, уміти побачити проблеми, 
що виникають у реальній діяльності, і знаходити шляхи їхнього раціонального 
розв’язання, використовуючи сучасні технології; грамотно працювати з інформацією, 
структурувати її; бути комунікабельним, контактним у різних групах, уміти працювати 
в колективі в умовах безпосереднього й опосередкованого (відстороненого) 
контактів; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, 
культурного рівня»95.  

Враховуючи що «використання дистанційної комунікації у життєдіяльності 
суспільств і держав забезпечує економію транспортних, енергетичних та ресурсних 
витрат, а також заощаджує людський потенціал»96, дистанційне навчання може 
набути широкого використання на шляху реалізації цілей стійкого розвитку 
суспільства.  

Отже, освіта для стійкого розвитку – це новий, більш високий рівень освіти, яка 
покликана бути інструментом реалізації цілей стійкого розвитку. Необхідною 
складовою розвитку освіти й суспільства на засадах стійкості є комунікація, яка 
здійснює вплив на всі сфери суспільного життя. Комунікація є складовою будь-якої 
реальної результативної діяльності. В освіті комунікація обумовлена специфікою 
сучасного освітнього простору і розуміється як спілкування, взаємодія, зв’язок між 
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різними суб’єктами, передавання інформації або інформаційний обмін як процес, як 
спосіб трансляції знань та досвіду, у процесі якої відбуваються комунікації між 
викладачем та студентом, а притаманний сучасним засобам комунікації масовий 
характер сприяє ефективному впровадженню цілей стійкого розвитку.  

Обовя’зковою умовою ефективної роботи викладача, окрім знань свого 
предмету, є розвиток комунікативної культури, сформованість його комунікативних 
умінь. Адже ефективна комунікативна взаємодія між викладачем та студентом 
впливає на формування ціннісних установок, компетентностей, навичок майбутнього 
спеціаліста, необхідних для існування в непередбачуваному майбутньому, і залежить 
від різних факторів, зокрема від визначення цілей спільної діяльності, оптимального 
вибору методів навчання і педагогічної тактики для вирішення конкретного завдання, 
активності самих студентів. Поєднання традиційних методів навчання з такими 
методами активного навчання, як проблемні лекції, дискусії, аналізування конкретних 
ситуацій, ділові ігри тощо, дають змогу студентам самим моделювати складні ситуації 
і навчатися долати їхні негативні наслідки, развивати складне мислення, вчитися 
знаходити вирішення питання в умовах суперечливості і невизначеності, отримувати 
знання шляхом власних досліджень, що сприяє підвищенню інтенсифікації, 
ефективності, якості й результативності освітнього процесу. 

Співпраця викладача і студента як основних учасників комунікації у вищій освіті 
набуває нових рис. Викладач не просто передає студенту знання та досвід, а стає його 
партнером і помічником, тобто співпраця відбувається за принципом узгодження 
пропонованих викладачем знань з власним досвідом студента. При цьому викладачі і 
студенти завдяки ефективному використанню потенціалу сучасних засобів комунікації 
мають можливість на міжнародному рівні обмінюватися досвідом, організовувати 
конференції, партнерські програми, брати участь у проектах тощо, що сприяє 
формуванню у молодого покоління певного способу мислення й навичок, необхідних 
для існування в непередбачуваному майбутньому.  

 
 
УДК 378/005.6 

Щеглюк Дарія 
 

Здобувачі вищої освіти як учасники процесів самооцінки освітніх програм 
 
 «Залучення студентів до підвищення якості може мати позитивний вплив на 

реалізацію та розвиток будь-якого аспекту освітнього досвіду студента, який 
надається закладом вищої освіти, факультетом, відділенням або окремим 
викладачем» [1] 

Згідно сучасних уявлень одною із ключових передумов забезпечення якості 
вищої освіти є активна участь всіх зацікавлених сторін як у процесах внутрішнього 
забезпечення якості, так і у процесах зовнішнього забезпечення якості - участь на всіх 
рівнях, на всіх етапах формування, затвердження, реалізації, самооцінювання і 
акредитації освітніх програм. Здобувачі освіти є ключовими стейкхолдерами, будь які 
процедури, процеси і системи забезпечення якості приречені на невдачу без їх 
усвідомленої, активної участі. В першу чергу думка здобувача освіти має 
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враховуватись у процедурах самооцінки освітньої програми, на якій він навчається, 
оскільки саме тут він має можливість оцінити дієвість, прозорість, об’єктивність, 
забезпеченість, достатність, валідність форм і видів навчання, процедур оцінювання, 
академічного та неакадемічного забезпечення тощо.  Доречно буде також згадати що 
саме студентський відгук є одним із важливих елементів процедури акредитації освіти 
у провідних країнах світу.  

Врахування думок студентів у процесах забезпечення якості передбачається як 
міжнародними, так і національними нормативними актами, у яких залучення 
студентів, як основних стейкхолдерів, до процесів та розбудови внутрішньої системи 
забезпечення якості позиціонується як ключова умова успіху даного процесу. 

Ще у стандартах ISO серії 9000 одним із принципів управління якості було 
визначено орієнтацію на замовника, що передбачає те, що сталий успіх досягається, 
якщо організація привертає та утримує довіру замовників й інших відповідних 
зацікавлених сторін. Кожний аспект взаємодії із замовником становить можливість 
більшу цінність для нього. Розуміння поточних і майбутніх потреб замовників й інших 
зацікавлених сторін сприяє сталому успіху організації. До кола замовників освітніх 
послуг в сфері вищої освіти входять студенти та їх родини, роботодавці та суспільство 
в цілому. Також в рамках цього принципу ВСЗЯ закладу повинна забезпечувати не 
лише навчальну активність здобувачів освіти, але й надавати підтримку їхнього 
фізичного й духовного розвитку, підтримувати інтереси у творчій та науковій сферах 
тощо [2].  

Більш чітко та структуровано визначається роль та участі здобувачів вищої 
освіти у процесах та процедурах забезпечення якості вищої освіти Стандартами та 
рекомендаціями щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти 
(ESG-2015) [3]. 

Ключовою метою ESG-2015 є сприяння спільному, незалежному від 
національних кордонів, розумінню забезпечення якості навчання і викладання між 
усіма стейкхолдерами. Забезпечення якості повинно гарантувати навчальне 
середовище, в якому зміст програм, навчальні можливості та ресурсне забезпечення 
відповідають цій меті. 

Забезпечення якості повинно враховувати різноманітні погляди усіх 
стейкхолдерів, які надають пріоритет різним цілям та можуть зовсім по-різному 
ставитись до якості у вищій освіті. В цілому якість здебільшого є результатом взаємодії 
між викладачами, здобувачами вищої освіти та навчальним середовищем закладу. 
Одним із чотирьох принципів ESG-2015 є те, що забезпечення якості враховує потреби 
та очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та суспільства. 

Відповідно до Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості у 
Європейському просторі вищої освіти здобувачі вищої освіти мають залучатися як до 
процесів внутрішнього забезпечення якості, так і до процесів зовнішнього 
забезпечення якості. 

Безпосередньо питання пов’язані із залученням здобувачів вищої освіти до 
відповідних процесів внутрішнього забезпечення якості  регулюють стандарти «1.2. 
Розроблення і затвердження програм», «1.3. Студентоцентроване навчання, 
викладання та оцінювання», «1.9. Поточний моніторинг та періодичний перегляд 
програм» [3]. 
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Стандартом щодо студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання 
передбачено, що заклади повинні забезпечити реалізацію програм таким чином, щоб 
заохотити студентів брати активну роль у розвитку освітнього процесу, а оцінювання 
студентів відображало цей підхід. Головною рекомендацією даного стандарту є те, що 
студентоцентроване навчання і викладання відіграють важливу роль у стимулюванні 
мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до освітнього процесу. Це означає 
ретельне обговорення процесів розроблення та реалізації освітніх програм та 
оцінювання результатів навчання 

Стандартом передбачено що заклади освіти повинні залучати здобувачів 
освіти до проведення моніторингу і періодичного перегляду програм, щоб 
гарантувати, що вони досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам 
студентів і суспільства. Ці перегляди повинні вести до безперервного вдосконалення 
програми. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід 
інформувати всі зацікавлені сторони (Стандарт 1.9. Поточний моніторинг та 
періодичний перегляд програм [3]). У рекомендаціях відповідного стандарту 
визначається, що метою регулярного моніторингу, перегляду і оновлення освітніх 
програм є гарантування того, що надання освітніх послуг залишається на відповідному 
рівні, а також створення сприятливого й ефективного навчального середовища для 
студентів. 

Вони включають оцінювання: 
•  змісту програми у світлі останніх досліджень у даній галузі знань, 

гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; 
•  потреб суспільства, що змінюються; 
•  навчального навантаження студентів, їх досягнень і завершення освітньої 

програми; 
•  ефективності процедур оцінювання студентів; 
•  очікувань, потреб і задоволення студентів стосовно програми; 
•  навчального середовища і послуг з підтримки студентів, а також їх 

відповідність меті програми. 
Моніторинг задоволення потреб і очікувань студентів здійснюють, як правило, 

шляхом опитувань студентів. Узагальнення результатів опитування доводяться до 
відома випускових кафедр та вчених рад [3]. 

Також визначено, що залучення студентів програми до процесів регулярного 
перегляду освітніх програм. Однією з важливих процедур є аналіз зібраної інформації 
і на її основі адаптування програми, щоб забезпечити її відповідність сучасним 
вимогам.  

Нормативна база на національному рівні передбачає різні аспекти участі 
студентів у процесах формування як внутрішніх так і зовнішніх систем забезпечення 
якості, але переважно декларативно – без деталізації. 

Виділено окремий пункт 3.2 «Створення системи забезпечення якості вищої 
освіти» у Проекті Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, де суттю 
реформи вищої освіти прямо називається створення системи забезпечення та 
постійного поліпшення якості вищої освіти, яка б відповідала рекомендаціям і 
стандартам ЄПВО, враховувала кращі світові практики та слугувала б головною 
технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам 
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суспільства та особистості. Одним з ключових завдань такої реформи передбачалося 
залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових «правил гри» 
(комплексу нормативно-правових актів та методичних розробок), здатних гарантувати 
стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти [4]. 

У 2014 році став можливим перехід до студентоцентрованого навчання з  
прийняттям Закону України «Про вищу освіту». Так цим Законом передбачені широкі 
можливості для студентського самоврядування і участі студентів у формуванні і 
реалізації освітньої політики закладу вищої освіти . А саме, згідно Закону студенти: 

• беруть участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, тощо; 

• беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти; 

• делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 
органів; 

• вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм [5]. 
Що ж до системи зовнішнього забезпечення якості, то здобувачі вищої освіти 

безумовно мають брати участь у таких інструментах, процедурах та заходах 
забезпечення і підвищення якості: 

акредитація освітніх програм; 
інституційна акредитація; 
громадська акредитація закладів освіти; 
зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання; 
інституційний аудит; 
моніторинг якості освіти; 
громадський нагляд та інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються 

спеціальними законами. 
Цілі цих компонентів зовнішнього забезпечення якості мають бути узгоджені з 

усіма стейкхолдерами, у тому числі із здобувачами вищої освіти. 
Для участі у процедурі зовнішньої акредитації здобувачам вищої освіти 

потрібно забезпечити належну методичну допомогу, яка може надаватись через 
експертні центри або за підтримки національних студентських організацій. Останні 
безумовно мають брати участь у відборі експертів з числа здобувачів освіти у тому 
числі задля забезпечення довіри до їх експертних висновків. 

Самооцінка, якій присвячене дане дослідження, є важливим інструментом 
численних зовнішніх і внутрішніх процедур забезпечення якості: інституційна 
акредитація та акредитація освітніх програм, моніторинг і періодичний перегляд 
освітніх програм тощо. Звіти самооцінки освітніх програм не можуть бути виконані без 
активної участі здобувачів вищої освіти, які навчаються на цих програмах. 

Що ж таке звіт самооцінки освітньої програми? 
Звіт самооцінки є прийнятим у закладі вищої освіти (або акредитаційною 

комісією у випадку зовнішньої акредитації) шаблоном подання інформації аналіз якої 
має дати можливість оцінити: досягнення програмою заявлених цілей, відповідність 
програми стандартам і акредитаційним вимогам, задоволеність програмою усіх 
учасників освітнього процесу, відповідність програми вимогам ринку праці, 
забезпеченість програми кадровими, матеріальними, фінансовими та іншими 
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ресурсами, дієвість системи управління, прогрес розвитку культури якості тощо. 
Наповнення інформацією цього шаблону у всіх випадках має відбуватися переважно 
як результат роботи внутрішньої системи забезпечення якості. Водночас підготовка 
звіту самооцінки дає можливість більш активно залучати здобувачів освіти до участі в 
роботі внутрішньої системи управління якістю і сприяти вдосконаленню та 
подальшому розвитку освітньої програми. 

Звіт самооцінки має дві основні складові: 
1. Власне самооцінка: заклад вищої освіти групує інформацію у формі зручній 

для аналізу відповідно до поставлених цілей. Особлива увага приділяється оцінці та 
аналізу, а не просто опису, в тому числі, наприклад, сильних і слабких сторін, 
викликам, загрозам та потенційним можливостям.  Важливу роль у звіті самооцінки 
відіграють додатки. Як правило, вони мають бути достатньо стислими і лаконічними, 
орієнтованими на опис конкретного критерію. Якщо самооцінка стосується групи 
подібних освітніх програм, то інформація спільна для всіх них сумується і подається 
єдиним блоком. У той же час, інформація, що має відношення для конкретних 
програм (наприклад, результати навчання, навчальний план і т.д.) повинна 
представлятись окремо. 

2. Докази. Дуже важливо, щоб звіт самооцінки базувався на документах і 
підтри-мувався відповідними доказами. Тому необхідно компілювати додаток з усіма 
частковими доказами. Цей додаток включає в себе всі внутрішні нормативи, 
документи, кількісні та якісні дані і т.д., які заклад вищої освіти дійсно використовує – 
не має бути чогось спеціально створено тільки для процесу акредитації або 
періодичного моніторингу. Бажано щоб усі докази генерувалися процесами 
внутрішнього управління якістю. 

Дуже важливим для звітів самооцінки є те, щоб вони були доступними 
(найкраще – в електронній формі) для всіх учасників освітнього процесу, у тому числі 
для здобувачів вищої освіти, оскільки тільки це гарантує їх об’єктивність. 

Участь здобувачів освіти у процесах моніторингу та періодичного перегляду 
програм також надає можливості забезпечити, що студентський голос був почутий, а 
на їхні коментарі була реакція, так само як на коментарі інших зацікавлених сторін, 
наприклад, роботодавців. 

Закладом вищої освіти мають бути регламентована і забезпечена активна 
участь здобувачів освіти на всіх етапах формування звітів самооцінки освітніх програм. 
Ця регламентація крім всього іншого має чітко визначати роль і спосіб участі 
здобувачів освіти в кожній з процедур – від партнерського діалогу щодо виявлення 
слабких місць освітньої програми і засобів їх покращення, до спостереження і 
рейтингового оцінювання. 
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