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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Перехід українського суспільства до інтенсивного роз-

витку і сучасних науково-технічних та інформаційних тех-
нологій, орієнтація на входження до світового освітнього
простору докорінним чином змінюють вимоги до системи
освіти, актуалізуючи необхідність її модернізації.

Проблеми реформування та модернізації системи осві-
ти можна розглядати під різними кутами зору. Найчастіше
йдеться про перспективи її оптимізації, зростання ефектив-
ності, забезпечення потреб народного господарства країни
(в широкому розумінні поняття "народне господарство", а
не лише як державного сектора). При цьому наголосимо на
недоцільності синонімізувати поняття "реформування" та
"модернізація". Адже "реформування" означає "змінювати
що-небудь шляхом реформи (реформ), перетворювати, пе-
ребудовувати" [1, с. 1028], тоді як "модернізувати" — "зміню-
вати, вдосконалювати відповідно до сучасних вимог" [1, с.
535]. Нас буде цікавити саме модернізація освіти не тільки
як важливий напрям державної освітньої політики, а й фак-
тор її оптимізації.
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Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог,
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Запропоновано підцілі досягнення результату модернізації в галузі освіти, що мають набути втілення в
державній освітній політиці.
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requirements is considered, its models and technologies are described. Essence of modernization in industry of
education as the factor of optimization of public educational policy of Ukraine, mechanism of providing of steady
development of the system of education in accordance with the social and economic necessities of development
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in industry educations which must purchase embodiment in a public educational policy are offered.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковці, які займаються дослідженням питань модер-

нізації системи освіти України (В. Андрущенко, О. Буль-
вінська, М. Лукашевич, Т. Нельга, В. Рябченко, З. Самчук),
акцентують на таких аспектах, як необхідність об'єктив-
ного оцінювання ресурсів, якими оперує зазначена сфера,
та забезпечення їх якомога ефективнішого використання;
максимальне задоволення потреб споживачів освітніх про-
дуктів; посилення ефективності діяльності постачальників
освітніх послуг (ВНЗ, інституції з перепідготовки кадрів)
як з погляду якості продуктів (спеціалісти), так і щодо за-
робітної плати, розвитку науково-дослідного сектору соц-
іальної сфери тощо. Особлива увага приділяється визна-
ченню та обгрунтуванню критеріїв ефективності освіти як
сфери діяльності на всіх рівнях, виходячи з потреб роз-
витку України і зразків, визнаних у розвинених країнах.
Окрема увага фокусується на твердженні, що модерніза-
ція будь-якого елементу соціальної системи має відбува-
тися свідомо, з урахуванням конкретно-історичних умов
суспільного розвитку, потреб сьогодення й прогнозуван-
ня особливостей становлення суспільства в оглядовій пер-
спективі.
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Концептуальні засади модернізації освіти розкривають-
ся у працях Б. Гершунського, Б. Євтуха, В. Кременя, В. Жу-
равського, М. Зубрицької, О. Катеринчука, Є. Краснякова
та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Звернення до наукових джерел засвідчує, що досл-
ідники, які займаються вивченням проблем модернізації
національної системи освіти, окреслюють об'єктивні та
суб'єктивні чинники, які впливають на ефективність цього
процесу (матеріально-технічне і кадрове забезпечення, на-
уковий потенціал, фінансові ресурси тощо), висувають
різні проекти, пропонують шляхи оптимального досягнен-
ня належних результатів. Однак поза увагою залишається
питання взаємозв'язку і взаємозумовленості модернізац-
ійних процесів і державної освітньої політики. Крім того,
в освітній діяльності поняття "оптимізація" найчастіше ви-
користовується у випадках, коли йдеться про конкретну
односпрямовану дію, що розглядається як панацея від на-
явних проблем. Такою дією зазвичай є збільшення коштів
на функціонування окремих навчальних закладів або, на-
впаки, їх скорочення, об'єднання чи реорганізацію, вихо-
дячи з конкретних умов того чи іншого регіону. Не запе-
речуючи повністю правомірності цього підходу, вважаємо,
що більш доцільно вести мову про оптимізаційні заходи на
рівні державної освітньої політики, зокрема в плані її мо-
дернізаційної складової. Адже у перекладі з латини слово
"оптимізація" означає найкращий, найбільш доцільний у
даних умовах варіант вирішення проблеми, перебігу при-
родного чи соціального процесів. Оптимізація допускає
різне розуміння, а отже, й різні наслідки. Однак у будь-
якому випадку оптимізація передбачає активність,
діяльність, втручання соціального суб'єкта з метою зміни
наявного у напрямі бажаного [8, с. 169]; це сукупність про-
цесів, спрямованих на модернізацію та поліпшення наяв-
них механізмів, принципів, способів досягнення бажаного
результату.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність поняття "модер-

нізація" як фактору оптимізації освітньої галузі в контексті
державної освітньої політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація може бути визначена як процес перехо-

ду від традиційного (до індустріального) суспільства до су-
часного (індустріального і надалі — постіндустріального),
на відміну від вузької інтерпретації, яка пов'язує модерні-
зацію виключно з індустріалізацією та її наслідками. За
своєю логікою можливі різні моделі модернізації, яким
більшою чи меншою мірою відповідають її особливості в
тих чи тих країнах, і які можна типологізувати за різними
засадами.

Наприклад, за характером стимулів розвитку роз-
різняють два типи модернізації: один базується переваж-
но на внутрішніх стимулах (більшість індустріально роз-
винених країн), другий — переважно на зовнішніх сти-
мулах, у тому числі поразки у війні, загроза втрати на-
ціонального суверенітету тощо (більшість країн Азії та
Африки, що розвиваються) [11, с. 124].

З погляду домінуючої культурної орієнтації модер-
нізація може бути запозиченою (або нав'язаною), коли
разом з новими технологіями репродукується й інша
культура, і як самобутня, така, що прагне поєднати
новітні технологічні та організаційно-управлінські до-
сягнення з культурними традиціями країни, що зазнає
модернізації.

Наведені типології модернізації не вичерпують усі
можливі її варіанти і, незважаючи на очевидну близь-
кість, не збігаються між собою, оскільки відображають
різні аспекти проблеми і можуть бути поєднані в третій,
синтетичній, згідно з якою можливі такі "ідеальні типи"
модернізації:

— органічна (переважно базується на внутрішніх
стимулах і розвивається на засадах національної куль-
турної традиції);

— навздогінна (переважно базується на зовнішніх
стимулах і запозичає зразки і стереотипи культури більш
модернізованих країн. Крім того, визначення "навздогін
на" вказує на відставання цього соціуму не лише на рівні
економічного і культурного розвитку, а й у швидкості
перебігу історичного часу, здійснення процесу модер-
нізації);

— випереджаюча (може базуватися і на зовнішніх
стимулах, але передбачає достатній внутрішній потенц-
іал та джерела розвитку; розвиває традиції своєї куль-
тури; ставить за мету не відтворення (хоча б у згорнуто-
му вигляді) всіх етапів еволюції або наявного стану
найбільш модернізованих країн, але на основі аналізу і
прогнозу тенденцій розвитку цивілізації — відтворення
її стану в ближчому майбутньому) [11, с. 125].

Нині теорія модернізації трансформується в інстру-
мент пізнання і пояснення нових шляхів розвитку на ос-
нові накопичення досвіду технологічно та соціально пе-
редових країн світу, що має універсальний, загальний ха-
рактер і гармонійно поєднується з історичними традиц-
іями та іншими цінностями певних суспільств. Тобто
"відбувається перехід від стихійно-свідомих процесів мо-
дернізації, де свідомий елемент стоїть на другому плані,
до свідомих стратегій модернізації, коли практичні дії
здійснюються на основі теорії" [2, с. 27].

За умов звернення до модернізаційного підходу, мо-
дернізація постає як низка етапів, а саме:

1) визначення цілей модернізації (теоретично і прак-
тично);

2) консолідація та мобілізація значних груп політич-
ної, економічної і культурної еліти задля реалізації цієї
мети;

3) реалізація теоретичних програм у практиці пере-
творень суспільства;

4) консолідація суспільства на новій модернізаційній
основі (економіка, політика, культура) [2, с. 28].

Отже, процес модернізації — це не простий додаток
абстрактно-універсальної схеми, а конкретна щодо при-
в'язки до історичних умов теоретична і практична мо-
дель, яка реалізується через діяльність об'єктів. З цих
конкретних модернізаційних проектів випливають за-
гальні характеристики процесу модернізації, що, в свою
чергу, є засобом пізнання модернізаційних процесів та
їх регулювання в різних сферах громадського життя.

Існує думка, відповідно до якої модернізація тлума-
читься як якісний перехід об'єкту з одного стану в інший,
"результат творчої діяльності, спрямованої на розроб-
ку, створення і розповсюдження нового вигляду виробів,
технологій, впровадження нових організаційних форм
тощо" [10, с. 80]. Іншими словами, модернізація може
бути визначена як штучно організований, цілеспрямова-
ний і керований процес, орієнтований на досягнення пев-
ного результату.

Згідно із системно-діяльнісною концепцією модер-
нізації, остання розглядається як "процес розв'язання
об'єктивних проблем суспільного розвитку шляхом інно-
ваційної діяльності людей, що виконує функцію розвит-
ку культури як сукупності способів життєдіяльності лю-
дини". Тобто в рамках цієї концепції модернізація по-
стає як метадіяльність, що "трансформує рутинні еле-
менти репродуктивної діяльності, способи здійснення
якої не відповідають розвитку". Головна функція модер-
нізаційної діяльності в суспільстві полягає у забезпе-
ченні змін, розвитку способів і механізмів його функці-
онування у всіх сферах життєдіяльності. Самі ж ново-
введення в модернізації здійснюються за допомогою
інноваційної діяльності, що є формою суспільного роз-
витку та невід'ємним елементом соціального регулюван-
ня [9, с. 72].

Українська модель модернізму — це не класична мо-
дель 80—90-х рр. ХХ ст., а швидше немодерністська мо-
дель, яка:

— не відстоює тільки світові зразки модернізації —
досвід США, Великої Британії, Німеччини, Франції,
Японії, а комплексно використовує як класичні цілі мо-
дернізації — демократія, ринок, розумне державне ре-
гулювання законами, самодисципліна, соціальний за-
хист, так і зразки модернізації Угорщини, Польщі, Росії,
де враховуються історичні умови і постсоціалістична
спадщина. Тобто модернізація розглядається як комп-
лексний проект, що формується на досвіді Заходу, Схо-
ду і постсоціалістичних країн;

— не акцентує на "унікальності України", на ізоля-
ціонізмі, а орієнтується на участь у модернізації країни
зовнішніх інвесторів зі Сходу та Заходу;

— є спробою модернізації за ініціативою "верхів", які
діють на блоковій, а не однопартійній основі;

— містить технократизм, однолінійність проекту,
слабке врахування інтересів регіонів [2, с. 30—31].
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Не можна не зважати й на те, що модернізація, якщо
її суб'єкти бажають успіху, має враховувати як історичні
особливості, так і пристосовуватися до нових умов роз-
витку України.

Щодо галузі освіти, модернізація тут розглядається
як "системна якісна зміна, що включає інноваційні про-
цеси, інформатизацію, нові технології і методи комп'ю-
теризації, змінює через нові завдання домінанту розвит-
ку внутрішнього потенціалу освіти" [12, с. 29].

Сьогодні на заміну традиційній закритій, статичній,
монологічній, не здатній до розвитку моделі освіти при-
ходить нова парадигма, пов'язана із синергетикою і мо-
дернізацією цієї галузі суспільного життя. Мета цієї мо-
дернізації полягає в "створенні механізму стійкого роз-
витку системи освіти, забезпечення її відповідності вик-
ликам ХХІ століття, соціальним та економічним потре-
бам розвитку країни, запитам особи, суспільства, дер-
жави" [5, с. 24].

За словами В. Кременя, "через модернізацію освіти
пролягає шлях до осучаснення й згуртованості українсь-
кої нації. А це є обов'язковою умовою динамічного роз-
витку і конкурентоспроможності держави в сучасних
умовах глобалізації й комерціалізації світу" [7].

Французький дослідник Е. Брансуїк, аналізуючи
сутність нововведень в освітній сфері, що мають сприя-
ти її модернізації, виокремлює три їх різновиди:

1) нововведення, підставою яких слугують освітні
ідеї та повністю нові, раніше не відомі дії (відкриття);

2) нововведення, підставою яких є адаптовані, роз-
ширені або переоформлені ідеї та дії, що набувають
особливої актуальності в конкретному середовищі в кон-
кретний час;

3) нововведення, що виникають у зв'язку з повтор-
ним висуненням цілей у змінених умовах, за яких понов-
люються вже наявні дії з реалізації ідей, які вже засто-
совуються, оскільки нові умови уможливлюють їх вико-
ристання для досягнення запланованих цілей [4].

На переконання А. Власової, модернізована освіта
покликана:

— створити підгрунтя для стійкого соціально-еко-
номічного і духовного розвитку України, забезпечити
високу якість життя народу та національну безпеку;

— зміцнити демократичну правову державу і сприя-
ти розвитку громадянського суспільства;

— забезпечити кваліфікованими кадрами ринкову
економіку;

— затвердити статус України у світовій спільноті як
великої держави у галузі освіти, культури, мистецтва,
науки, високих технологій та економіки [3, с. 120].

Сьогодні йдеться про те, щоб формувати не лише но-
сія знань, а й творчу особистість, здатну використову-
вати отримані знання для конкурентоспроможної діяль-
ності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто для
інноваційного розвитку суспільства. І ось ця обставина,
врешті-решт, визначатиметься характером, спрямован-
істю освітянської діяльності у будь-якій країні. Для цьо-
го, вважає В. Кремень, необхідно виконати як мінімум
дві вимоги. Передусім, освіта має стати пріоритетом но-
мер один у суспільстві. Крім того, потрібна модерніза-
ція, "осучаснення" освіти, адже, незважаючи на досить
розвинену освітянську діяльність як у середній школі,
так і у вищій, наша освіта має ряд недоліків. По-перше,
вона (особливо у середній школі) є освітою індустріаль-
ної епохи. По-друге, відносини між суб'єктами навчаль-
ного процесу значною мірою залишаються такими ж, як
у радянській школі з її абсолютизацією колективності,
неуваги до індивідуального розвитку людини.

Тому, стверджує В. Кремень, нині недостатньо, щоб
освіта відповідала вимогам сучасності, — вона має ви-
переджати розвиток суспільства. Тому, "модернізуючи
освіту, маємо по-новому відповісти на ряд запитань: чого
навчати, як учити, на чому вчити, скільки вчити…" [6].
Важливість відповіді на ці запитання зумовлюється тим,
що сцієнтистський (знаннєцентричний) підхід до навчан-
ня не відповідає реаліям постіндустріального су-
спільства, в якому виробляються величезні обсяги
інформації. Акцент у сучасній освіті переноситься з
предметного змісту на операційні вміння особистості о-
рієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити, оп-
рацьовувати і застосовувати потрібну інформацію у
власній діяльності. Отже, успішність навчання залежить
від того, наскільки ефективно використовуються сучасні

технології і засоби навчання, чи створено належний до-
ступ до інформаційних ресурсів, чи дозволяють умови і
терміни навчання оволодіти необхідними компетентно-
стями.

Існують й інші питання, актуальні для освіти, яка по-
требує осучаснення. Виникла глибока суперечність —
між новим, прогресивним, властивим вищій стадії су-
спільного розвитку, і старим, пов'язаним з індустріаль-
ною епохою. Індустріальні форми розвитку суспільства
зазнали кризи, вони більш затратні та менш ефективні.
І це стосується не лише технологій, а й організації ви-
робництва та праці, оплати праці, підготовки кадрів, си-
стеми і методів управління. У постіндустріальному
суспільстві основним виробничим ресурсом стало знан-
ня — як вираз панування інтелекту. Це визначило якіс-
но нові вимоги до організації освіти, її змісту, форм і
методів. І не завтра, а вже сьогодні треба знати і вміти
застосовувати інформаційно-інтелектуальні технології,
створювати і розвивати інтелектуальні фірми, вдоско-
налювати організацію й оплату праці згідно з вимогами
постіндустріальної економіки, підвищувати рівень уп-
равління підприємствами, галузями, регіонами. Нарешті,
треба дати вартісну оцінку інтелектуальному капіталу
[14].

Важливість вирішення цих завдань спричинена тим,
що сучасний випускник має не лише добре знати зако-
номірності суспільного прогресу, а й освоїти нові кате-
горії — "інтелектуальний капітал", "інтелектуальний
продукт", "вартість, створена знаннями", "інтелек-
туальні фірми" та безліч інших. Причому важливо не
просто знати ці категорії, а й уміти дати вартісну оцінку
інтелектуальному капіталу, вміти відобразити її на ба-
лансі підприємства й т. ін.

Отже, модернізація в освіті передбачає використан-
ня знання для творення знання, використання його в
умовах виробництва й містить настанову на застосуван-
ня з різноманітністю, плюралізмом альтернативних
освітніх матриць, забезпечує підвищення ефективності
освіти на засадах її оптимізації, запровадження новітніх
технологій як способу поєднання освіти з організацією
виробництва, синхронізацію управління освітою та еко-
номікою. Модернізація означає відмову від одноканаль-
ної інформації й зумовлює "плюралізацію освіти та по-
єднаних з нею соціальних ризиків, сприяє ефективності
освіти в цілому" [15].

 Дослідники, які займаються вивченням проблеми
модернізації системи освіти, пропонують покласти в ос-
нову державної освітньої політики такі принципи:

— пріоритетність галузі освіти в інвестиційній по-
літиці і стратегії держави;

— орієнтація на найвищий рівень якості освіти, до-
сягнутий у світі, і найбільш високі норми і вимоги фінан-
сового, матеріально-технічного, інтелектуального та
інформаційного забезпечення функціонування освітніх
систем у розрахунку на одного учня;

— гуманістичний і світський характер освіти, пріо-
ритет загальнолюдських цінностей за повного дотриман-
ня національних традицій і специфіки національних си-
стем освіти, вільного розвитку особистості, поваги прав
і свобод людини;

— рівність доступу до всіх рівнів освіти, ступенів і
типів освіти, право вибору батьками та учнями навчаль-
них закладів;

— автономія освітніх установ і невтручання держа-
ви в їхні внутрішні справи [13, с. 353].

Ключовим елементом розвитку освіти України в XXI
ст. має стати розробка національної концепції освіти.
Вона має включати систему взаємопов'язаних принципів
розвитку на найближчі 20—30 років початкової і серед-
ньої освіти, професійної підготовки, розвитку вищої
школи, системи підготовки наукових кадрів з відповід-
ними організаційно-правовими формами установ і
організацій. Розробка саме такої концепції, визначення
пріоритетів і напрямів діяльності окремих підсистем та
контроль за забезпеченням конституційних прав грома-
дян України на отримання освітніх і наукових послуг має
бути, на думку спеціалістів, головною формою держав-
ного регулювання системи освіти.

У цьому контексті актуалізується необхідність
сприйняття модернізації та адаптації освіти до нових
ринкових умов як складної соціокультурної дії, що ви-
магає впровадження особливої політики, державної та
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громадської підтримки, програмування новацій, со-
ціальних проектів, експериментів у цілому комплексі
безпосередніх соціальних дій.

ВИСНОВКИ
За своєю сутністю модернізація — це процеси, спря-

мовані на зміну, вдосконалення наявного стану відпові-
дно до сучасних вимог, процес розв'язання об'єктивних
проблем суспільного розвитку шляхом інноваційної
діяльності людей, розвитку культури як сукупності спо-
собів життєдіяльності людини.

Щодо освіти, мета модернізації полягає у підвищенні
її якості до загальноєвропейського рівня, переорієнтації
роботи навчальних закладів на задоволення освітніх по-
треб і попиту на ринку праці, посиленні конкурентосп-
роможності навчальних закладів та їхніх випускників,
визначення основних напрямів і механізмів оптимізації
цих процесів для вибору найбільш доцільного у даних
умовах варіанту розв'язання поставлених проблем, до-
сягнення бажано результату.

Орієнтація на результат набуває втілення в змісті мо-
дернізації. Щодо національної системи освіти, змістова
компонента її модернізації полягає в тому, щоб переве-
сти модернізаційні тенденції із зовнішнього стосовно
соціального суб'єкта чинника в його мотиваційну
цінність, що детермінує сприйняття і готовність до мо-
дернізаційних змін. Підцілями досягнення цього резуль-
тату, що мають набути втілення в державній освітній
політиці, вважаємо:

— підвищення якості освіти й приведення її у
відповідність з національними потребами сучасності;

— підвищення ефективності діяльності викладацько-
го корпусу навчальних закладів усіх рівнів;

— подолання невідворотності й розриву між профес-
ійно-орієнтованою освітою майбутнього фахівця і тра-
диційними діагностичними процесами, спрямованими на
виявлення умовних "навчальних досягнень" загальної
економіки, створенням адекватної системи моніторингів
якості;

— підвищення економічної цінності освіти, поси-
лення людського капіталу як провідних інструментів
економічного та науково-технічного розвитку краї-
ни;

— інтеграцію вітчизняної системи освіти в наукову,
виробничу, суспільно-громадську інфраструктури світо-
вої спільноти.
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