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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Минулі роки за своїми соціально-економічними та політичними
наслідками виявилося періодом утвердження України як повноцінної
держави, що зайняла гідне місце на політичній та економічній карті
світу. Розвиток Української держави на сучасному етапі визначається у
загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на
фундаментальні загальнолюдські цінності: парламентаризм, права
людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу
пересування, свободу отримання освіти будь-якого рівня тощо, що є
атрибутом громадянського демократичного суспільства. Згідно зі
“Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу”,
затвердженої Указом Президента України, поряд з іншими напрямами
європейської інтеграції (політичним, економічним, правовим)
особливе місце у реалізації інтеграційних процесів займає культурноосвітній, який передбачає впровадження європейських норм і
стандартів в освіті та науці на основі узгодження положень системи
вищої освіти; поширення власних здобутків в галузі освіти у
Європейському Союзі.
Виконання зазначених вимог не виключає належного ставлення до
національних культур, мов та освітніх систем, а також автономії
університетів. Адже йдеться про глобальні параметри підготовки
фахівця вищої кваліфікації, без яких неможливо нострифікувати
дипломи різних країн, забезпечити вільний перехід студентів на
навчання до інших європейських країн, створити європейську зону
вищої освіти як засіб підвищення мобільності та працевлаштування
молоді.
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні
у контексті вимог єдиного європейського освітнього простору є
розвиток освітніх систем, в тому числі професійно-педагогічних систем
підготовки студентів університетів, які мають кінцеву множину
характеристик, визначені функції, цілі, склад, структуру.

Сьогодні, на початку ХХІ століття світ переживає складні
трансформації, відповідаючи на виклики глобалізації, кардинальні
зміни міжнародного середовища.
Реалізуючі свій національний суверенітет, Україна стає
повноправним і повноважним суб’єктом міжнародних відносин. Вона
набирає ваги і значення у цьому новому для себе вимірі національного
буття, долаючи труднощі перших кроків незалежності, зважуючи
набутий досвід і можливі перспективи.
Процес об’єднання Європи, його поширення на схід
супроводжується створенням спільного освітнього і наукового
простору та розробки єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в
масштабах усього континенту. Зазначений процес дістав назву
Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де
було представлено ініціативи культурно-освітніх інтеграційних
процесів.
Болонський процес охоплює цілий ряд напрямів, одним з яких є
підвищення якості європейської вищої освіти в умовах відкритого
європейського та квазівідкритого глобального ринків праці.
Загалом окреслена проблема віддзеркалює світову тенденцію
інноваційного розвитку освітніх систем, адже світове співтовариство
визнало, що освіта, добробут і здоров’я людини – головні чинники
якості її життя, а якість освіти – головна мета, пріоритет розвитку
громадянського суспільства. Європа сприймає якість освіти як об’єкт
суспільного єднання й консолідації національних освітніх систем.
Зокрема, в угоді ЄС зазначено, що європейська спільнота сприятиме
розвитку якісної освіти, заохочуючи співпрацю між країнами-членами
ЄС і, якщо треба, підтримуючи й доповнюючи їх дії, поважаючи
одночасно їх відповідальність за зміст навчання й організацію освітніх
систем, культурну й мовну різноманітність [1; 2; 3; 4; 5].
Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з
геополітичною конкуренцією між країнами, зокрема в царині
інтелектуальних
ресурсів,
адже
у
високотехнологічному
інформаційному суспільстві якість освіти є головним аргументом у
забезпеченні такого рівня життєвої й професійної компетентності
людини, розвитку людського потенціалу, який би задовольняв
насамперед потреби особистості, суспільства й держави. За окремими
оцінками проблему якості освіти нині пов’язують з розбудовою нової
інформаційної цивілізації ХХІ ст. [6].
Відповідно одним із національних пріоритетів є якість освіти, що
виступає передумовою виконання положень міжнародного та
національного законодавства щодо реалізації прав громадян на

отримання освіти. Це є проявом дотримання принципів
демократичності та гласності, створення рівних можливостей для дітей
та молоді в здобутті якісної освіти. Якість – головна умова для довіри,
доречності, мобільності, сумісності й привабливості в зоні європейської
вищої освіти.
Підвищення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з
головних завдань сучасної державної політики в галузі освіти,
національним пріоритетом і передумовою національної безпеки
держави, умовою реалізації права громадян на освіту [7].
У Національній доктрині розвитку освіти наголошується на тому
положенні, що для всіх громадян України незалежно від
національності, статі, соціального походження та майнового стану,
віросповідання, місця проживання та стану здоров’я забезпечується
рівний доступ до якісної освіти. Реалізація зазначеного права
передбачає прозорість, наступність системи освіти всіх рівнів, гнучке
врахування демографічних, соціальних, економічних змін. Мережа
навчальних закладів повинна задовольняти освітні потреби кожної
людини відповідно до її інтересів, здібностей та потреб суспільства.
Рівний доступ до здобуття освіти у вищій школі забезпечується
шляхом:
 запровадження ефективної системи інформування громадськості
про можливості здобуття вищої освіти;
 створення умов для отримання безоплатної вищої освіти на
конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних закладах;
 удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок
бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;
 розширення можливостей отримання вищої освіти шляхом
індивідуального кредитування;
 створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами,
дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми0інвалідами;
 забезпечення високої якості вищої освіти та професійної
мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці
шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів
акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження гнучких
освітніх програм та інформаційних технологій навчання;
 дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у
формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об’єктивного
тестування;
 створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб
особистості на ринку праці.

Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою
національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог
законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту. На
забезпечення якості освіти спрямовують матеріальні, фінансові,
кадрові та наукові ресурси суспільства й держави. Висока якість освіти
передбачає взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики
[8].
У контексті таких змін педагогічна освіта розглядається не лише як
окрема унікальна сфера підготовки нової генерації вчителів, але й як
винятково важливий ресурс розвитку інтелектуального потенціалу
нації. Від особистісних якостей учителя та рівня його підготовки
залежить не лише якість шкільної освіти, але й рівень духовної
культури суспільства, утвердження демократичних цінностей і
процесів, що відбуваються в країні.
Отже, забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях,
оцінювання її результативності – одне з основних завдань сьогодення,
яке має не лише педагогічний чи суто науковий контекст, але й
соціальний, політичний та управлінський.
Зокрема, як політична категорія якість освіти акумулює засади
освітньої політики держави на певному етапі її розвитку й головні
стратегічні лінії розвитку національної системи освіти в контексті
світових тенденцій.
Як соціальна категорія вона відображає суспільні ідеали освіченості
та окреслює загальну мету освіти, законодавчо визначені й нормативно
закріплені в державних стандартах освіти.
Як категорія управління вона визначає стратегії впливу на певні
показники функціонування системи освіти й вибирає можливі
напрями її змін та розвитку.
Як педагогічна категорія вона є квінтесенцією: 1) сутності поняття,
2) процедур діагностування, 3) аналізу явищ і властивостей суб’єктів
освітнього процесу. В цьому сенсі вона має відповідати: а) особистісній
і суспільній меті освіти, б) політичній стратегії її розвитку в контексті
вітчизняних і світових тенденцій, в) закономірностям менеджменту
освіти на всіх рівнях управління – державному, регіональному,
муніципальному, інституційному (локальному), особистісному тощо
[9].
Філософська категорія якості трактується як істотна визначеність,
завдяки якій розглянутий об'єкт (у нашому дослідженні — знання) є
саме цим, а не іншим об'єктом, а його складові елементи (якості знань)
характеризують специфіку, що дозволяє виокремлювати один об'єкт
серед інших (за наявності певних якостей, рівня їх сформованості) [10].

Таким чином, якістю прийнято називати властивість об'єкта, що
складає його стійку, постійну характеристику, таку, що виявляє його
сутність.
У педагогіці [11; 12] поняття “якість” – це системна методологічна
категорія. Вона відображає ступінь відповідності результату
поставленій меті.
У Всесвітній декларації з вищої освіти, прийнятій на Міжнародній
конференції з вищої освіти в листопаді 1998 року вказується, що якість
вищої освіти – це багатовимірне поняття, яке охоплює усі сторони
діяльності вищого навчального закладу: навчальні та академічні
програми, навчальну і дослідницьку роботу, професорськовикладацький склад і студентів, навчальну базу і ресурси [13].
У широкому розумінні якість освіти розглядають як збалансовану
відповідність процесу, результату і самої освітньої системи меті,
потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти [14]; у вузькому – як
перелік вимог до особистості, освітнього середовища й системи освіти,
яка реалізує їх на певних етапах навчання.
Як зазначає більшість дослідників (Н. В. Москаленко, І. О. Потай,
І. А. Шайдур), якість освіти – це узагальнений показник розвитку
суспільства у певному часовому вимірі, тому його слід розглядати в
динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в контексті
світових тенденцій: вона рухається до консолідації та інтеграції у
світове співтовариство чи протистоїть йому, ставлячи свої інтереси
понад усе. Вона є суспільною характеристикою, а не предметом
змагання чи політичним аргументом в оцінці розвитку держави на
конкретному етапі її становлення.
У програмному документі ЮНЕСКО читаємо, що якість вищої
освіти є поняттям, яке характеризується численними аспектами і
значною мірою залежить від контекстуальних рамок даної системи,
інституціональних завдань чи умов і норм у даній дисципліні [15].
Реалізація зазначеного завдання спрямована на розв’язання ряду
проблем, серед яких:
 продовження реалізація державної політики щодо забезпечення
обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями „молодший спеціаліст”, „бакалавр”, що
сприяє розширенню доступу молоді до здобуття вищої освіти;
 збільшення державного замовлення на підготовку педагогічних
кадрів з числа сільської молоді;
 завершення розробки та затвердження галузевих стандартів
вищої освіти з усіх педагогічних спеціальностей, зокрема – над

складовою стандарту щодо обсягу і змісту психолого-педагогічної і
практичної підготовки педагогів;
 для формування нового змісту педагогічної освіти робота
міністерства спрямовується на принципові зміни в структурі та
змістовому наповненні фундаментальної, психолого-педагогічної,
гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх учителів;
 прагнучи сформувати європейський стиль соціалізації молодої
людини, Міністерство освіти і науки України орієнтує ВПНЗ на
необхідність вивчення та впровадження досвіду ВПНЗ європейських
країн щодо трансформації навчального процесу в напрямі
соціокультурного змісту освіти;
 впровадження у ВПНЗ кредитно-модульної системи організації
навчального процесу (виокремлення змістових модулів; інтеграція
навчальних дисциплін), що забезпечить персоніфікацію підготовки
фахівців.
Аналіз якості освіти у контексті вимог Булонської декларації
потребує врахування деяких інноваційних принципів її аналізу. Одним
із важливих аспектів інтеграції української освітньої системи в
європейській простір є створення порівняльної системи ступенів, що
вимагає зміни всієї парадигми вищої освіти, зокрема, зміни методів
навчання, оцінювання, методів забезпеченні якості. При цьому змини
у підходах до навчання стосуються зміщення акцентів з процесу
навчання на його на результати, що передбачає докорінну
трансформацію ролі педагога, а також розвиток нових форм
взаємодії учасників освітнього процесу.
Формування навчальних результатів у термінах компетенції
досягається співставленням систем вищої освіти, структур і змісту
програм на основі використання загальної методології визначення
трудомісткості за ЕСТS. При цьому, визначення компетенцій є
прерогативою викладачів та експертів, оскільки тільки фахівці тієї чи
іншої сфери здатні сформулювати їх адекватно. Однак при цьому
можуть бути корисними консультації з іншими зацікавленими
сторонами в суспільстві (працедавцями, випускниками).
Сьогодні на основі досвіду більше 100 університетів з 16 країнучасниць Болонського процесу (у консультаціях та опитуваннях взяли
участь 5183 випускників, 998 професорів, 944 працедавців) відібрано 30
загальних компетенцій з трьох категорій: інструментальні,
міжособистісні і системні. Вони класифіковані Інструментальні такі, що включають когнітивні здібності (здатність розуміти і
використовувати ідеї та міркування методологічні здібності, здатність
розуміти і керувати оточенням, організовувати робочий час,

вибудовувати стратегію навчання приймати рішення і вирішувати
проблеми); технологічні уміння (уміння, пов'язані з використанням
техніки, комп'ютерні навички та здібності інформаційного
управління); лінгвістичні умі комунікативні компетенції.
Конкретизований набір включає:
1) здатність до аналізу та синтезу;
2) уміння організовувати і планувати;
3) базові загальні знання;
4) базові знання з професії;
5) комунікативні навички з рідної мови;
6) елементарні комп'ютерні навички;
7) навички оперування інформацією (здатність отримувати та
аналізувати інформацію з різних джерел);
8) здатність вирішувати проблеми;
9) здатність приймати рішення.
Міжособистісні - індивідуальні здібності, пов'язані з умінням
виражати почуття і формувати стосунки, з критичним
осмисленням і здатністю до самокритики, а також соціальні; навички,
пов'язані з процесами соціальної взаємодії і співпраці умінням
працювати в групах, брати соціальні та етичні зобов'язання.
Комплекс міжособистісних навичок включає:
1) здатність до критики та самокритики;
2) здатність працювати в команді;
3) міжособистісні навички;
4) здатність працювати в міждисциплінарній команді;
5) здатність співпрацювати з експертами в інших предметних
областях;
6) здатність сприймати різноманітність та між культурні
відмінності;
7) здатність працювати в міжнародному контексті;
8) прихильність до етичних цінностей.
Системні - поєднання розуміння, відношення та знання, що
дозволять сприймати співвідношення частин цілого одна з одною та
оцінювати місце кожного з компонентів у системі, здатність
планувати зміни з метою удосконалення системи та конструювати
нові системи. Системні компетенції потребують засвоєння
інструментальних та базових як підґрунтя. Вони охоплюють:
1) здатність застосовувати знання на практиці;
2) дослідницькі здібності;
3) здібність до навчання;
4) здатність адаптуватися до нових ситуацій;

5) здатність генерування нових ідей (творчості);
6) здатність до лідерства;
7) розуміння культур та звичаїв інших країн;
8) здатність працювати автономно;
9) здатність до розробки проектів та керування ними;
10) здатність до ініціативи і підприємництва;
11) відповідальність за якість;
12) прагнення до успіху.
Спеціальні компетенції
Окремо слід розглядати спеціальні компетенції. Найбільшу
складність становили завдання щодо визначення спеціальних
компетенцій за рівнями. Встановлено рівень значущості спеціальних
компетенцій для першого і другого циклів.
До першого ступеня було віднесено такі загальні для різних
предметних областей компетенції:
1) здатність демонструвати знання основ та історії дисципліни;
2) здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання:;
3) здатність вникати в контекст (чіткого осмислення) нової
інформації та давати її тлумачення;
4) уміння демонструвати розуміння загальної структури
дисципліни і зв'язок між її розділами;
5) здатність розуміти і використовувати методи критичного
аналізу і розвитку теорій;
6) здатність правильно використовувати методи і техніку
дисципліни;
7) здатність оцінювати якість досліджень у певній предметній
галузі;
8)
здатність
розуміти
результати
спостережень
та
експериментальних способів перевірки наукових теорій. Випускники
другого рівня повинні:
1. Опанувати предметну область на більш високому рівні, тобто
володіти новітніми методами та технікою (дослідження), знати новітні
теорії та їх інтерпретації.
2. Критично відстежувати та осмислювати розвиток теорії
практики.
3. Оперувати методами незалежного дослідження і вміти
пояснювати його результати на більш високому науковому рівні.
4. Бути здатним зробити оригінальний внесок у дисципліну
відповідно до канонів певної предметної області, наприклад рамках
кваліфікаційної роботи.
5. Продемонструвати оригінальність і творчий підхід.

6. Оволодіти компетенціями на професійному рівні.
Відтак, важливою є розробка технології проектування
інноваційного навчального середовища у системі професійної
підготовки фахівців в європейських країнах.
Центральне місце в успішній реалізації завдання взаємного
визнання уніфікованих кваліфікацій і ступенів шляхом досягнення
суб'єктами навчання визначеної системи компетенцій поряд зі
структуруванням освіти займає проектування освітнього середовища.
Практика освіти потребує сьогодні адаптації до нових ціннісних
освітніх установок, які постійно змінюються, та розробки і прийняття
нової освітньої парадигми. Саме проектування дозволяє реалізувати
ідею саморозвитку освітніх систем, сформувати особистість, здатну
орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу, визначати свій
власний шлях саморозвитку, самонавчання і самовизначення у
професійній кар'єрі.
Досвід впровадження освітніх та педагогічних інновацій
підтверджує, що у вищих навчальних закладах у процесі
вдосконалення навчального процесу ставляться головні завдання:
1) технічної, технологічної та організаційної модернізації
освітнього процесу;
2) удосконалення змісту програм і курсів;
3) технологічної перепідготовки викладачів та управлінських
структур ВНЗ.
Перше завдання розв'язується за рахунок впровадження
стандартних інноваційних технологій і методик, які адаптуються до
вимог та рівня апаратурно-організаційного забезпечення у
конкретному навчальному закладі.
Реалізація
другого
завдання
забезпечується
шляхом
конструювання змісту освіти відповідно до наукових, технологічних та
практичних досягнень науки і практики.
Третій аспект залежить від здатності викладача до опанування
методикою та його психолого-педагогічної готовності до прийняття
відповідних змін.
Ще одним важливим аспектом успішності інноваційних змін у
вищій освіті визначено наявність ефективного індивідуальноорієнтованого стилю спілкування між педагогом і студентом.
Взаємно зацікавлене, співробітницьке спілкування може призвести до
індивідуалізації процесу фахового розвитку студентів. Реалізація цієї
вимоги залежить від специфіки педагогічної системи, значною мірою
від викладача, його фахової компетентності та інших індивідуально-

психологічних характеристик, а також від індивідуальних
особливостей студента.
Аналіз наукової літератури дозволяє дійти висновку, що
актуальним є завдання із створення такого навчально-формуючого
середовища, в якому студенти могли б розвивати свої здібності,
захоплення, творчий потенціал, реалізовувати потреби та інтереси.
Відтак, до визначення освітнього середовища, зазначеного вище,
варто додати: освітнє середовище складає сукупність зовнішніх умов,
в яких відбувається повсякденна життєдіяльність індивіда, що
аналізується з точки зору наявних у ній можливостей для
формування його освіченості. Це поняття означає умови реалізації
освітнього процесу в освітньому закладі ага включення освітнього
процесу в усю сукупність соціальних, культурних і предметних
взаємозв'язків.
У зв'язку з цим в останнє десятиліття відбувається перехід до
більш широкого трактування поняття «педагогічна технологія». Воно
усе частіше починає розглядатися як комплексне проектування,
реалізація і діагностика всього процесу навчання й освоєння знань,
інтелектуальних та інших навичок, а також основних засобів
адаптації і соціокультурної самореалізації студентів.
У цілому, проектування освітньо-виховного середовища на
засадах загальноєвропейських стандартів не зводиться тільки до
сукупності матеріалів, знарядь, систем, прийомів, методів та умов
освітнього процесу. Воно охоплює всі аспекти процесу освіти:
інтерпретацію та операціоналізацію соціально значимих цілей,
розробку освітніх програм і навчальних планів, засоби і стилі навчання,
технологічні засоби - комп'ютерні, телекомунікаційні та інші технічні
системи, форми їх використання у педагогічних цілях, рівень фахової
компетентності працівників освіти, а також способи управління
освітніми системами.
Розглядаючи питання про якість фахової педагогічної підготовки
студентів, необхідно враховувати, що найважливішою умовою
ефективної підготовки фахівця-професіонала є розвиток його
пізнавальної активності, творчих задатків, обдарувань, творчого і
критичного мислення в рамках індивідуальних можливостей і
прагнень засобом сучасних технологій проектування навчальноформувального середовища.
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