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ВСТУП 

 

Актуальність. Інтеграційні процеси, що проходять у світовому 

співтоваристві в усіх сферах людської діяльності, торкнулися також і системи 

освіти в Україні. Фактично ми спостерігаємо за тим, як організовується єдиний 

світовий освітній простір, і це потребує дуже ретельного аналізу всіх можливих 

аспектів формування адекватного, відповідного викликам сучасності освітнього 

середовища. Оскільки Україна зараз перебуває у періоді становлення 

фундаментальних суспільних, політичних та гуманітарно-ціннісних орієнтирів, 

можна із впевненістю стверджувати, що єдиного, перевіреного та оптимального 

шляху формування освітнього простору поки що не існує. Можна 

стверджувати, що сучасний стан речей у галузі освіти і науки України є дуже 

суперечливим та неоднозначним, оскільки попри доволі активну реформаційну 

та інноваційну діяльність у галузі освіти та наявність доволі сміливих та 

радикальних пропозицій та рішень, відкритим та гостро невирішеним питанням 

є питання про вибір напряму, характеру та способу здійснення реформування та 

модернізації. Фактично, зараз у науковому та освітньому просторі відбувається 

активна полеміка стосовно різноманітних змін, котрі необхідно впровадити у 

вищу освіту, що охоплює як академічні кола, так і молодь, що навчається. Дана 

полеміка стосується дуже широкого кола питань, починаючи з доцільності 

державної стипендіальної підтримки, завершуючи питаннями обсягу 

навчального навантаження, звуження чи розширення спеціалізацій та 

дисциплін вільного вибору, методів викладання та опрацювання матеріалу. 

Кількість точок зору стосовно цих питань є дуже значною, що свідчить про 

відсутність однозначного, очевидного шляху реформування та модернізації. 

Очевидно, що ця полеміка потребує детального дослідження, котре могло б 

емпірично дослідити та проаналізувати різноманітні точки зору, при цьому 

опираючись на історичний та теоретичний матеріал. Дана робота і є спробою 

такого дослідження. 
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У такому стані речей особливої актуальності набуває дослідження, що 

спрямоване на аналіз вже здійснених модернізацій та спроб реформування 

освіти в Україні, а також – на виявлення перспектив та можливостей 

подальшого реформування та оптимізації. Актуальність нашого дослідження 

одночасно має і теоретичний, і практичний вимір, оскільки аналіз історії 

реформування освіти дає можливість сформулювати теоретично-

методологічний апарат, котрий ґрунтується на соціально-історичній базі і дає 

практичну можливість вибудувати адекватну, релевантну сучасним суспільним 

процесам стратегію реформування освіти. Також актуальним дане дослідження 

є тим, що дає можливість подолати вже звичний для України стереотип 

негативного відношення до будь-яких освітніх реформ, оскільки наша робота 

пропонує ряд конкретних алгоритмів інноваційної діяльності в рамках 

освітнього простору, котрі вже мають місце у сучасній українській освіті; 

зокрема мова йде про аналіз освітньої діяльності КПІ ім. Сікорського. 

Стан наукової розробленості проблеми. Питання щодо проблем 

ефективного реформування української освіти, і вищої зокрема, порушувалися 

в останнє десятиріччя в працях таких науковців, як С. Курбатов, В. 

Андрущенко, М. Згуровський, А. Мельниченко. Загалом аналіз літератури 

свідчить, що проблема розвитку вищої освіти у європейських країнах, завжди 

перебувала в полі зору вітчизняних і зарубіжних дослідників. Зокрема мова йде 

про наступних авторів: Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, В. Бауер, Н. Бідюк, Б. Л. 

Вульфсон, І. Каган, О. Коваленко, Т. Козак, М. Кольчугіна, К. Корсак, О. 

Кузнецова, 3. Малькова, М. Лещенко, А. Піскунов, Л. Пуховська, Є. Соколов, 

А. Турчин. Фундаментальними дослідженнями в галузі реформування вищої 

освіти стали роботи О. Бейна, С. Бергана, P. Брауна, Дж. Колдера, Б. Кларка, П. 

Гарета. Проте можна констатувати, що у даній проблемі наявна очевидна 

недостатність фундаментальних, комплексних досліджень, котрі б ставили за 

мету стратегічний, системний аналіз історії та перспективи реформування 

освіти в Україні. Дане дослідження якраз має на меті хоча б позначити 

найбільш істотні маркери, за якими можна було б визначити методологію та 

загальні контури такого дослідження 
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Мета даного дослідження – виявити найбільш оптимальні шляхи 

реформування вищої освіти в Україні з оглядом на вже існуючий досвід. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання ряду наступних 

взаємопов’язаних завдань: 

- вивчити особливості освітніх реформ, котрі відбувались у 20-х роках 

ХХ ст.; 

- проаналізувати стан та особливості вищої освіти у період існування 

УРСР; 

- проаналізувати сучасний стан освіти в Україні; 

- розкрити основні проблеми, суперечності та недоліки наявної системи 

освіти в Україні та специфіки її реформування; 

- на основі виявленого стану речей сформулювати та продемонструвати 

основні стратегічні напрямки розвитку та реформування вищої освіти 

в Україні; 

- розглянути особливості модернізації вищої освіти на прикладі 

освітньої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського;   

- дослідити проблеми охорони праці у контексті модернізації; 

- розглянути модернізацію освіти як чинник вирішення проблем 

надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру. 

Об’єкт дослідження – вища освіта в Україні. 

Предмет дослідження – перспективи та стратегічні напрями 

реформування та модернізації вищої освіти в Україні. 

Методологія дослідження. У роботі використовується ряд 

загальнонаукових методів здійснення теоретичного дослідження. Зокрема, у 

першому розділі застосовано методи історичного та перехресного аналізу 

суспільно-освітніх процесів, метод компаративістики, термінологічний, 

понятійно-категоріальний методи. Другий та третій розділ передбачають 

застосування структурно-функціонального, логічного, системного методів, а 

також – методів аналізу та синтезу соціально-політичних та соціологічних 

даних. 
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Новизна одержаних результатів. Здійснення даного дослідження 

дозволяє стверджувати, що: 

- вперше здійснено встановлення соціально-історичного взаємозв’язку 

між історичними формами існування вищої освіти в Україні (часів 

УРСР) та сучасним станом речей у вищій освіті; 

- уточнено та продемонстровано комплексний, внутрішньо 

взаємопов’язаний цикл проблем, що викликані необхідністю 

реформування та модернізації вищої освіти в Україні; 

- запропоновано практичну модель реформування та інноваційної 

модернізації вищої освіти на прикладі КПІ ім. Сікорського. 

Теоретична та практична цінність роботи. Дане дослідження може 

бути теоретичним підґрунтям для формування методології здійснення 

системного, комплексного аналізу соціального та соціологічного вимірів 

модернізації та реформування вищої освіти. Також дане дослідження пропонує 

практичну модель застосування освітніх реформ та інновацій на прикладі 

діяльності конкретного ВНЗ, що обумовлює практичну значущість даного 

дослідження. 

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, восьми пропорційно взаємопов’язаних підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 83 сторінки. Список 

використаних джерел містить 70 найменувань. 

  



9 
 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

 

1.1. Розвиток вищої освіти на початку 20 ст. на теренах України  

 

Аналізуючи розвиток вищої освіти на початку 20 ст., варто зазначити, що 

кількість літератури, що безпосередньо присвячена аспекту розвитку освіти, що 

нас цікавить, не є значною, тому ми змушені аналізувати стан та розвиток 

вищої освіти в Україні вказаного періоду контекстуально, виходячи із 

загальних історико-культурних відомостей. Проте, звісно, є можливість 

виокремити декілька вкрай істотних аспектів, котрі впливають на подальший 

розвиток освіти в Україні вже часів існування УРСР. 

Загалом варто зазначити, що становлення та розвиток вищих навчальних 

закладів в Україні було тісно пов’язане із визвольними змаганнями 10-х – 20хс 

років 20 ст. Активізація визвольних змагань українського народу, великі 

соціальні потрясіння, якими ознаменувався поч. XX ст., вплинули і на духовне 

життя, збагатили його чималим досвідом, новими знаннями, що привело до 

колосального злету національного самоусвідомлення [60, с.432]. 

Цьому значною мірою сприяв розвиток народної освіти як на 

західноукраїнських землях, так і на сході України. При всій антиукраїнській 

антинародній спрямованості своєї політики царський уряд змушений був піти 

на розширення шкільної мережі в Наддніпрянщині. Протягом 1897-1911 pp. 

кількість початкових шкіл зросла тут з 13 570 до 18 719. За законом від 25 

червня 1912 р. було впроваджено новий тип народних шкіл, т. зв. вищих 

початкових училищ з 4-річним строком навчання. На 1 січня 1916 р. в Україні 

діяло понад 300 таких закладів. У результаті цього помітно підвищився рівень 

письменності населення. Так, у 15 повітах Полтавської губернії за 1897-1910 

pp. грамотність підвищилась із 16,9 до 23,7 % [25, с.112]. 

Однак кількість шкіл в Україні не відповідала потребам населення у 

початковій освіті. За даними одноденного перепису шкіл, проведеного 18 січня 
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1911 p., відсоток дітей, яким відмовлено у прийомі до шкіл, становив у 

Київському окрузі 21,9 %, в Одеському – 21,1% загального числа учнів. До того 

ж обсяг і рівень знань, що їх давала початкова школа, набагато відставали від 

вимог часу. 

У зв'язку з дальшим зростанням потреби в письменних людях і 

спеціалістах, а також під впливом революційного руху мережа середніх 

навчальних закладів та учнів у них збільшувалися. У1914-1915 pp. в Україні 

було 26 тис. загальноосвітніх шкіл, в яких навчалося 12,5 тис. учнів і понад 60 

професійно-технічних училищ, де здобували освіту і ремесло бл. 5 тис. осіб. 

Але це все далеко не задовольняло потреб народу. Адже бл. 70% населення не 

вміло читати і писати. 

Аналогічною була ситуація у вищій школі. Кількість студентів в 

університетах на поч. XX ст. зросла в середньому більш як у два рази. Так, у 

Київському університеті у 1895 р. навчалося понад 2300 студентів, а у 1913 р. – 

майже 5000. Студентів у Новоросійському університеті протягом 1901-1914 pp. 

стало більше в 3 рази. Усього в 1908-1910 pp. в університетах України 

навчалося бл. 12,7 тис. осіб [60, с.445]. 

Революція 1905-1907 pp. примусила уряд дещо відчинити університетські 

двері для вихідців з «нижчих» станів. Так, у Харківському університеті в 1908 

р. навчалося майже 4300 студентів, з яких дітей дворян, чиновників, 

духовенства, купецтва – понад 2400, дітей міщан, майстрових, селян – більше 

як 1400. У 1910 р. студенти «нижчих» станів у Київському університеті 

становили 36 % , Новоросійському – 41,7%. Це були, як правило, діти міських 

та сільських підприємців. Робітникам і селянам доступ в університети 

залишався практично закритим. 

На всій території України не було жодного вузу з українською мовою 

викладання, а в царській Росії – навіть жодної української школи недержавному 

утриманні. Така політика самодержавства щодо української мови, як мови 

навчання мас, підпорядковувалася меті задушити українську національну 

культуру. Навіть після офіційної відміни під впливом першої російської 

революції заборонних документів 1863,1876 і 1881 pp. щодо видання книг, 
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показу театральних вистав та проведення інших культурно-освітніх заходів 

українською мовою царизм так і не дав дозволу на впровадження навчання у 

школах рідною мовою. Не дозволялося брати на викладацьку роботу педагогів, 

які підозрювались у мазепинстві, українському сепаратизмі. 

Після повалення царату в Україні почався новий етап прискореного 

розвитку національної культури й освіти. Українські уряди, незважаючи на 

вкрай важкі умови жорстокої політичної і збройної боротьби, чинили 

відчайдушний протест російському та зрусифікованому чиновництву, деяким 

антиукраїнськи налаштованим викладачам гімназій та ВНЗ, послідовно 

провадили політику підтримки та розвитку української мови, книгодрукування, 

наукових закладів тощо [25, с.123]. 

Вперше українська мова на правах офіційної входила до середньої та 

вищої школи. Вже в березні 1917 р. у Києві було засновано перші дві українські 

гімназії, а до осені кількість закладів, що утримувалися за рахунок громадських 

або приватних коштів, зросла до 63. Незважаючи на всілякі перешкоди, 

українознавчі дисципліни активно запроваджувалися в навчальний процес уже 

діючих Київського, Харківського та Одеського університетів. 

Було розроблено проекти створення українського університету в 

Кам'янці-Подільському, народних університетів у Києві, Харкові, Одесі, 

Педагогічної академії та Академії мистецтв у Києві, низки професійних шкіл. 

Окремі з них розпочали роботу ще в 1917р. 

Значний внесок у розвиток української педагогічної думки цього часу 

зробила Софія Русова (1856-1940) - активний громадський діяч, перша жінка 

педагог-теоретик в Україні, письменниця. Разом з іншими діячами вона на 

державному рівні опрацювала й очолила практичне здійснення програм 

розвитку національної системи освіти, підготовки національних педагогічних 

кадрів, організації педагогічних видань та ін. [54, с.42]. 

У період Гетьманату освітньо-культурницьку політику Центральної Ради 

було продовжено. Щоправда в цей час політика держави щодо підтримки 

національної культури зовні була більш стриманою. Темпи українізації школи 

уповільнилися. Було вирішено, не українізовувати наявні російськомовні 
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інституції, а створювати нові українські. Восени 1918 р. в Україні вже було 160 

українських гімназій, у жовтні відкрито державні українські університети у 

Києві та Кам'янці-Подільському. У Києві почали працювати архітектурний та 

клінічний інститути, в Одесі – політехнічний та сільськогосподарський, у 

Полтаві на кошти земства засновано Український історико-філологічний 

факультет. Педагогічну академію було перетворено на Українську науково-

педагогічну академію, яка мала готувати кадри вчителів українознавства для 

середніх шкіл. На базі Київської академії мистецтв постала Українська академія 

мистецтв. У діючих вищих навчальних закладах відкривалися українознавчі 

кафедри. 

Уряд запровадив тарифну мереж оплати професорсько-викладацького 

складу, підвищив заробітну плату вчителям, увів стипендії для незаможних 

учнів гімназій. Певні зміни відбулися в управлінні освітою: замість принципу 

децентралізації запроваджено централізацію. У російськомовних гімназіях і 

реальних училищах як обов'язкові предмети запроваджувалися українська мова, 

історія та географія України [54, с.198]. 

Велика увага приділялася виданню підручників українською мовою. 

Лише коштом спеціального фонду Міністерства освіти впродовж кількох 

місяців 1918 р. вийшло в світ 2 млн навчальних видань [25, с.154]. 

Ще інтенсивніше українізація вищої школи здійснювалася Директорією, 

однак через швидку зміну політичної ситуації досягти реальних результатів не 

вдалося. У той час були прийняті постанови про запровадження в Україні 

всенародного і безплатного навчання, про поліпшення матеріального 

становища вчителів, про децентралізацію управління освітою, Закон про 

державну українську мову в УНР. Було підготовлено «Проект єдиної школи в 

Україні», який передбачав створення трьохступеневої системи 

загальноосвітньої школи: молодша школа (4 роки), старша школа (4 роки), 

колегія (4 роки). Перші два ступені утворювали основну школу, третій — 

середню. 

Важким було становище освіти на західноукраїнських землях. 
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Власті імперії Габсбургів, панівні верстви на поч. XX ст., як і раніше, 

всіляко обмежували і без того мінімальний доступ дітей трударів 

західноукраїнських земель до освіти. Бюджетне асигнування на освіту 1912 р. 

на одного жителя Галичини було вчетверо меншим, ніж у центральних 

австрійських провінціях. Власті насаджували школи з німецькою і польською 

мовами викладання. Для корінного населення були призначені т. зв. 

утраквістичні школи. Середня школа залишалася недоступною для дітей 

трудящих. Найнижчий відсоток у гімназіях становили учні-українці [28, с.267]. 

Доступною лише для небагатьох залишалася вища школа на 

західноукраїнських землях. У1911/12 навчальному році у Львівському 

університеті було 6271, політехнічному інституті – 1803, ветеринарній академії 

– 201, лісотехнічній вищій школі – 110 студентів. Частка українців в 

університеті становила 21 %, політехнічному інституті – 4,4, ветеринарній 

академії – 10, лісотехнічній вищій школі – 10 %. 

Майже всі студенти вищої школи походили із заможних верств, бо тільки 

вони могли платити за навчання, користування лабораторіями, за практичні 

заняття тощо. Шлях до вищої освіти був закритим для жінок. Лише в кін. XIX 

ст. вони отримали дозвіл вступати на філософський і медичний факультети 

університетів. 

З посиленням національно-визвольного руху розгорнулася у Львові 

боротьба за вивчення української мови в школах, демократизацію освіти. 600 

студентів університету залишили в 1901 р. навчання на знак протесту проти 

дискримінаційної політики уряду в галузі освіти щодо українців. Значного 

розмаху набув цей рух у наступні роки [28, с.245]. 

У результаті тривалої боротьби за національну школу галицькі й 

буковинські українці перед Першою світовою війною добилися відчутних 

успіхів. У Галичині – у Львові, Перемишлі, Коломиї, Тернополі, Станіславі 

функціонувало 6 українських державних гімназій. У них, а також у 2510 

народних школах українською мовою навчалося 440тис. дітей. На Буковині в 

1911 р. було 216 чисто українських народних шкіл (із 40 тис. учнів та 800 

учителями). Діяли україномовні державна гімназія та семінарія для дівчат. 
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Таким чином, західноукраїнська молодь порівняно з юнацтвом Східної України 

мала більшу можливість виховуватись в українському дусі. 

Значної уваги становленню національної школи надавала 

Західноукраїнська Народна Республіка. Передусім було створено Державний 

секретаріат освіти і віросповідань, Законом «Про основні уладження 

шкільництва...» передбачалося, що всі школи на території Республіки стають 

державними, а вчителі — державними урядовцями. Державною мовою в усіх 

державних школах було проголошено українську; неукраїнське населення 

здобуло право на школи з навчанням рідною мовою. Проте поразка ЗУНР не 

дозволила повною мірою реалізувати ці ідеї [60, с.254]. 

Новий етап у розвитку освіти і, зокрема, вищої школи розпочався після 

завершення громадянської війни. Український народ отримав сумну спадщину 

в справі освіти як результат 263-річного (з 1654 до 1917 р.) перебування у 

складі Російської імперії. Якщо у XVII ст., за свідченням мандрівника П. 

Алеппського, переважна більшість населення була письменною, то за даними 

перепису 1897 р. письменність в Україні становила 27,9 %. 

Тому діячі більшовицької партії, яка проголосила програмним завданням 

побудову соціалізму, розуміли, що успіхи можливі лише за умов піднесення 

освіти і культури людності з урахуванням національних інтересів того чи того 

народу. 

20-ті роки XX ст. позначилися двома напрямами розвитку освіти в 

Україні — коренізацією й українізацією. Політика коренізації була розроблена 

на XII з´їзді РКП(б) (квітень 1923 р.), нею передбачалося залучення у партійне 

й державне управління всіх представників корінного населення (звідси й назва 

«коренізація»). Українізація передбачала запровадження у державних й освітніх 

закладах української мови [25, с.203]. 

На початок 20-х років в Україні з´явилися вищі навчальні заклади нового 

типу — ІНО (інститути народної освіти). Станом на 1 жовтня 1921 р. в Україні 

діяли такі ІНО: Київський, Харківський, Катеринославський, Одеський, 

Полтавський, Миколаївський, Херсонський, Кам´янець-Подільський, 
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Чернігівський, Ніжинський, Глухівський, Донецький. Ці заклади готували 

фахівців з професійної освіти та виховання.  

У 1922 р. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет прийняв 

важливий документ «Про введення в дію Кодексу законів про народну освіту», 

яким були визначені типи закладів освіти, навчання і виховання. За ступенем 

класифікації встановлювалися типи освітніх закладів: 

а) для індустріально-технічної і сільськогосподарської галузей: 

профшкола, технікум, інститут; 

б)  для соціально-екологічної галузі: технікум, інститут; 

в)  для педагогічної освіти — інститут [28, с.264]. 

Усе це сприяло появі нових вищих навчальних закладів. Особливо 

активно розвивалися педагогічні навчальні заклади, в яких здійснювалась 

підготовка вчителів для різних типів загальноосвітніх шкіл. У переважній 

більшості освітніх закладів навчання проводилось українською мовою. 

Створювалися також умови для задоволення національних потреб інших 

народів, які проживали в Україні. Станом на травень 1931 р. функціонувало 10 

середніх педагогічних навчальних закладів (педтехнікумів) для національних 

меншин, у тому числі: єврейських – 3 (610 студентів); російських – 2 (140 

студентів); німецьких – 1 (295 студентів); болгарських – 1 (190 студентів); 

польських – 1 (140 студентів); грецьких – 1 (270 студентів); молдавських – 

Створювались і діяли національні культурні центри, бібліотеки, національні 

райони. 

Як слушно зауважує професор A.M. Алексюк, «є всі підстави вважати, що 

українізація періоду 20-х – початку 30-х років як реальне історичне явище в 

житті нашого народу, становлення і розвиток (хай і короткочасний) його освіти, 

зокрема вищої школи як важливого складового елементу національної ідеї, за 

всіх численних суперечностей того часу все ж об´єктивно відіграла позитивну 

роль» [60, с.254]. 

 

1.2. Стан вищої освіти в УРСР  
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Сучасна університетська освіта в Україні значною мірою базується на 

досягненнях радянської вищої школи, основи якої були сформовані ще в 1930-х 

роках. У результаті уніфікаційних процесів в СРСР у 1933 р. були відновлені 

класичні університети у Києві, Харкові, Одесі і Дніпропетровську, які досить 

швидко стали осередками фундаментальної вищої освіти, науки та 

комуністичного виховання.  

Як зазначає Коротенко Н.М., «у наукових дослідженнях університетська 

освіта розглядалася винятково як складова частина системи вищої освіти 

України, як самостійна наукова проблема вона не виділялася. Вивчення 

основних напрямків розвитку університетської освіти в УРСР у довоєнний 

період дозволяє уникнути повторення помилок минулого при формуванні 

нових підходів до організації системи вищої освіти в Україні в контексті вимог 

Болонського процесу» [27, с.4]. 

Отже, увага до особливостей університетської освіти даного періоду 

обумовлена особливим значенням університетів у системі вищої освіти, 

необхідністю врахування досвіду діяльності університетів у різні історичні 

періоди для ефективного впровадження сучасної реформи вищої освіти, 

відсутністю узагальнюючих праць, в яких комплексно досліджувалася б історія 

університетської освіти у радянській Україні. 

Одним із важливих напрямів політики більшовиків стало реформування 

системи освіти. На території радянської України з 1919 р. розпочав діяти 

Народний комісаріат освіти, що відповідав за розвиток шкільної та вищої 

освіти. Рішенням наркомату освіти УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст., розглянуті 

у дисертаційній роботі університети, а саме Київський, Харківський, Одеський 

та Катеринославський (Дніпропетровський), було реорганізовано як «буржуазні 

пережитки». На базі окремих факультетів сформувались самостійні вузи. У 

результаті кардинальної реформи, вища освіта УСРР стала суттєво відрізнялася 

від вищої школи в РСФРР, де збереглися класичні університети. З кінця 1920-х 

рр. в СРСР розпочалися уніфікаційні процеси, які охопили економічну та 

культурно-освітню сфери. Університети в УСРР відновилися через прагнення 
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радянського уряду уніфікувати вищу школу СРСР за єдиним російським 

зразком.  

Істотно, що «…Ліквідація розбіжностей у системі організації вищої 

освіти у союзних республіках була затверджена постановою ЦВК СРСР від 19 

вересня 1932 р. «Про навчальні програми і режим у вищій школі та 

технікумах». Відповідно до неї в УСРР відновлювалися університети, які мали 

готувати висококваліфіковані кадри для різних галузей та викладачів, у тому 

числі і для вищих навчальних закладів. Університети у Києві, Харкові, Одесі та 

Дніпропетровську створювалися на базі місцевих інститутів професійної освіти 

та фізико-хіміко-математичних інститутів і розпочали свою роботу з вересня-

жовтня 1933 року. Співробітники та студенти цих інститутів ставали 

викладачами та студентами відновлених університетів» [27, с.12]. Також на 

роботу в університети УСРР запрошувалися викладачі з інших вишів 

республіки. Структура, управління та організація навчального процесу 

окреслювалися у постанові колегії Наркомату освіти УСРР «Про заснування 

державних університетів» від 3 січня 1933 року. Згідно постанови, університети 

складалися з факультетів, відділів та кафедр. До університетського керівництва 

входили директор, його заступник з навчальної частини та заступник з науково-

дослідної роботи. Створювалася також рада університету, на якій розглядалися 

поточні університетські питання навчальної та наукової роботи.  

На час свого відкриття в університетах нараховувалося від чотирьох 

(Одеський університет) до семи факультетів (Харківський університет), 

розпочали роботу 188 кафедр. У перший навчальний рік в університетах 

радянської України налічувалось 6714 студентів та 260 аспірантів. Важливе 

значення для розвитку вищої освіти та збільшення кількості спеціалістів з 

університетською освітою мало введення заочної форми навчання та 

екстернату. 

Незважаючи на труднощі (недостатнє фінансування, відсутність 

необхідної матеріальної бази, часту зміну керівництва університетів та окремих 

факультетів, загострення кадрової проблеми у зв’язку з політичними 
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репресіями) за довоєнний період університети стали передовими освітніми та 

науковими центрами УРСР.  

В умовах формування командно-адміністративної системи в СРСР, 

важливі зміни торкнулися вищих навчальних закладів. Наприкінці 1920-х – на 

початку 1930-х рр. в основі навчальної роботи вузів лежав бригадно–

лабораторний метод, існувала невизначеність навчальних планів, програм, 

відсутні були чітки критерії оцінювання і контроль за якістю навчання [27, 

с.13].  

У контексті уніфікаційної політики впродовж 1932-41 рр. було видано 

цілу низку постанов, розпоряджень і наказів, які регламентували і приводили до 

єдиної форми навчальний процес у вищих навчальних закладах. 

Найголовнішими для відновлених університетів, стали постанова ЦВК СРСР 

від 19 вересня 1932 року «Про навчальні програми і режим у вищій школі та 

технікумах» та постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 23 червня 1936 року «Про 

роботу вузів і про керівництво вищою школою». Виконання цих постанов 

призвело до розробки стабільних навчальних планів, визначення чіткого 

графіку навчального процесу, затвердження лекцій, лабораторних та 

практичних робіт основними формами проведення навчальних занять, 

зростання значення виробничої та педагогічної практики студентів, введення 

єдиної системи оцінювання. Все це суттєво вплинуло на покращення 

навчального процесу в університетах, підвищило якісну підготовку фахівців.  

Для ефективного проведення навчального процесу надзвичайно важливе 

значення мали забезпечення навчально-методичними виданнями і організація 

роботи університетських бібліотек. Всі бібліотеки, крім бібліотеки 

Дніпропетровського університету, мали статус наукових. В умовах реалізації 

перших п’ятирічних планів весь навчальний процес в університетах проходив 

під знаком соціалістичного змагання. Участь у соціалістичних змаганнях була 

обов’язковою для всіх викладачів, студентів та адміністративно-технічного 

персоналу університетів. У другій половині 1930-х рр., крім змагань між 

університетами УРСР, почалися міжреспубліканські соцзмагання з 

університетами радянської Росії та Грузії. Однак, дуже часто результати цих, 
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нав’язаних радянським урядом соціалістичних змагань, були не об’єктивними 

та штучно завищеними. 

У передвоєний час в університетах нараховувалось від 2 тисяч 

(Дніпропетровський університет) до 5 тисяч (Харківський університет) 

студентів різних форм навчання. Починаючи з 1934 року, університети УРСР 

щороку випускали 300-400 фахівців для багатьох галузей народного 

господарства.  

Отже, у 1933-41 рр. у відновлених класичних університетах були 

запроваджені уніфіковані вимоги до організації навчального процесу. 

Важливим напрямом діяльності відновлених університетів стало 

проведення наукових досліджень. В університетах наукова робота 

здійснювалась на кафедрах, в науково-дослідницьких інститутах, лабораторіях. 

Розвиток усіх наукових досліджень мав спиратися на принципи марксизму-

ленінізму, особливо після виходу у 1938 р. постанови ЦК ВКП(б) «Про 

постановку партійної пропаганди в зв’язку з випуском «Короткого курсу історії 

ВКП(б)», яка зобов’язала всіх викладачів та студентів до поглибленого 

вивчення історії комуністичної партії. 

В умовах здійснення політики індустріалізації в університетах УРСР, 

перевага надавалась природничим наукам. Наукові досягнення викладачів 

університетів у природничих науках використовувались у різних галузях 

промисловості: хімічній, металургійній, машинобудівній, кам’яновугільній, 

будівничій, медичній, тощо. Так, Одеський університет підтримував тісні 

зв’язки з Одеським акумуляторним заводом, Ленінградським заводом «Іскра», 

кіноплівковою фабрикою в Чернігівської області та іншими підприємствами. 

На відміну від природничих, гуманітарні науки перебували під тотальним 

ідеологічним контролем. У цей час активно проводилися наукові конференції і 

сесії, у яких брали участь науковці, аспіранти та студенти. 

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи покращення 

підготовки фахівців і вдосконалення керівництва вищою та середньою 

спеціальною освітою в країні» від 3 вересня 1966 р. поклала край майже усім 

повноваженням, які з 1959 р. мало виведене з союзного підпорядкування 
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республіканське МВССОУ. Це вважаємо завершенням лібералізації суспільно-

політичного життя у сфері вищої освіти і початком значних змін, в основі яких 

була нова централізація управління [27, с.13]. 

У результаті, управління вищою освітою, при наявності відповідних 

українських структур, мало особливості, пов'язані з розпорошенням 

повноважень на союзному і республіканському рівнях.  

У цій строкатій системі управління, на дивлячись на усі здобутки 

української сторони, МВССО СРСР було незаперечним її центром. Це, зокрема, 

виявлялось у не підтримці ним зусиль МВССОУ модернізувати усю галузь в 

СРСР на основі досвіду українських вузів. Але, у цій складній системі саме 

МВССОУ, у межах наявних повноважень, стало головною установою з 

управління вищою освітою в УРСР.  

Не дивлячись на те, що багато важливих функцій і засобів було винесено 

поза його компетенцію, воно поступово зосередило найбільші людські, наукові, 

методичні та матеріальні ресурси галузі. Профільні вузи інших міністерств і 

відомств (медичні, педагогічні), попри формальне їх відокремлення, були 

органічно пов'язані з МВССОУ, користувались його ресурсами і методичними 

напрацюваннями [28, с.401]. 

Безперечно, галузеве законодавство і проведені на його основі заходи 

сприяли появі значних, особливо кількісних, результатів у галузі. Зміст наявних 

документів дає підстави стверджувати, що було забезпечено накопичення 

матеріально-технічної бази, покрашено підготовку і підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних кадрів і сприяння вузам у їх науковій роботі.  

Проте, реалізація ідей КПРС з розвитку радянського суспільства 

зміцнювала українську вищу освіту саме як дієвий елемент союзної системи. 

Наявне законодавство можливо розглядати як більш декларативне. Наприклад, 

за 1966-1979 рр. три різних документи могли передбачити суттєве 

удосконалення галузі.  

У преамбулі кожного з них пояснювали, що хоча і при наявних 

результатах, але випускники не мали належної професійної і ідейної 

підготовки, а вузи повільно передавали їм досягнення науки. Однак, жодного 
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разу не було названо джерел негараздів. Як на початку досліджуваного періоду, 

так і по його завершенні, галузь планували докорінно перебудувати до потреб 

науково-технічного прогресу (далі – НТП), економіки та політики країни. 

Куцаєва Т. зазначає, що «Мета української сторони самостійно керувати 

галуззю, більше враховувати власні особливості і розвивати корисні для 

навчання традиційні елементи національної освіти, була здебільшого 

протилежною централізованій політиці СРСР. Отже, державна політика мала на 

меті уніфікувати, денаціоналізувати і централізувати українську вищу освіту, а 

це, у першу чергу, руйнувало духовне життя нації» [44, с.11]. 

Поряд із політичними змінами відбувались зміни соціального 

середовища. Наростала суперечність між постійним збільшенням кількості 

студентів і невідповідність цієї цифри кількості осіб з вищою освітою серед 

населення УРСР і відсотку українців у вузах УРСР і СРСР. Це відбувалось на 

тлі зниження приросту населення, отже потенційних студентів у 60-80 рр. ХХ 

ст. і демографічних наслідків Великої Вітчизняної війни. Суттєвою була 

міжреспубліканська міграція, яка знизила частку українців у республіці. На 

основі того, що кількість населення УРСР не зростала так швидко, як кількість 

студентів, можна стверджувати, що вища освіта УРСР була значним джерелом 

кадрів для усього СРСР, через навчання тут студентів з інших республік. 

Значною була і кількість іноземних студентів з соціалістичних країн, 

запрошених СРСР у вузи УРСР. 

Наукова робота вузів у царині гуманітарних наук, у ситуації коли 

розвиток цих знань суспільства залежав від ідеології, відкриває те, що 

надзвичайно ускладненим і суперечним був хід досліджень, як щодо тематики, 

визначених, з незалежних від науковців причин, стандартів змісту, так і щодо 

сприйняття державою здобутих результатів [44, с.12].  

Частина наукової роботи вузів була штучно спрямована у русло тематики, 

яку визначали не об'єктивні потреби науки, а політичні рішення. Ґрунтовний 

науковий пошук і публікацію неупереджених висновків ускладнювала 

неможливість доступу до зарубіжної історіографії, архівів і преси. Але, навіть у 
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цих складних умовах наукова робота переважно завершувалась набуттям 

ґрунтовних результатів. 

На 1965 рр. сукупність причин розвитку економіки і власне вищої освіти 

призвели до переорієнтації вузів на переважну підготовку студентів на 

стаціонарі, а не на заочних відділеннях. Вони полягали як у потребі економії 

ресурсів, так і у кваліфікованих працівниках, а не у таких, яким намагались 

водночас надати знання і не позбавляти виробництво робочої сили.  

І хоча у подальшому таких значних змін не відбувалось, а планова 

підготовка давала свої результати, приклади працевлаштування інженерів і 

перенасичення або, навпаки, дефіцит певних спеціальностей, відображає 

негативний вплив на вищу освіту наростаючих вад економіки і прив'язки 

перспектив розвитку вищої освіти саме до планових показників. 

Основними результатами розбудови галузі можна визначити те, що було, 

хоча і не у запланованих обсягах, розбудовано інфраструктуру вузів, а кількість 

осіб з вищою освітою зросла майже у 3 рази. Ці показники забезпечили не лише 

вузи, а і їх підрозділи (загальнонаукові, загальнотехнічні факультети). Але, 

стрибкоподібне зростання кількості студентів вимагало нової структури вищої 

освіти, що збільшило потребу у якісній матеріальній і методичній організації 

навчання. 

Стосовно фінансування освіти вартою уваги є думка А.Алексюка: «Для 

забезпечення своїх потреб галузь основним джерелом мала видатки з 

державного бюджету УРСР. Її залежність, як невиробничої сфери, від 

залишкового принципу фінансування соціокультурних потреб у СРСР 

суперечила очікуванням значної віддачі. Ті джерела фінансування, які вузи 

могли залучати додатково (госпрозрахунок, витрати окремих міністерств на 

власні вузи) були більш локальними і несистемними» [60, с.460]. 

Хоча вузівська наука і сприяла посиленню зв'язків науки з виробництвом 

але, навіть при зацікавленості держави у розвитку цього, була відсутня належна 

матеріальна, зокрема, експериментальна база. Госпрозрахункові наукові 

дослідження були тим джерелом, яке приносило державі значні доходи від 

реалізації інтелектуального потенціалу науковців вузів. Але, додаткову для них 
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винагороду, вузи забезпечували самостійно, з власної частки доходів від цього 

виду діяльності. Таким чином, держава не лише мала значний зиск від 

вузівської науки, а і певною мірою залишалась осторонь витрат на винагороду 

тим, хто його приносив. Організація госпрозрахунку найповніше висвітлює 

науковий потенціал і організаційні можливості кожного окремого вузу. 

Суперечності матеріально-технічної бази вищої освіти, навіть на тлі її 

розбудови, залишали неможливим повноцінний розвиток і урізноманітнення 

результатів. Недостатній матеріальний рівень навчального процесу 

безпосередньо впливав на його якість. Найбільш суттєвим було те, що через 

постійне зростання кількості студентів, навіть при відкритті нових гуртожитків, 

без нормального житла залишалась значна їх кількість. Це породжувалось не 

лише неузгодженістю управління освітою, а і змістом господарських відносин у 

СРСР взагалі. Зокрема, якість і заплановані темпи будівництва гуртожитків, 

їдалень залежали від не підпорядкованих вузам структур. 

Уваги потребує те, що брак асигнувань менше впливав на гуманітарну 

сферу, ніж на технічне оснащення прикладних досліджень. Однак, під впливом 

політики науковий пошук гуманітаріїв інколи знаходився чи не у найгіршому 

становищі [60, с.462]. 

Потреба відповідності знань фахівців вимогам тих сфер, де їх прагнули 

використовувати, передбачала дієву модель навчально-методичного 

забезпечення. Отже, відбувався пошук кращих форм організації навчального 

процесу, відповідно до вимог педагогіки і НТП.  

У той же час, освітянам доводилось враховувати політику КПРС щодо 

додаткових до фаху знань ідеології, які проте вважали чи не першочерговими. 

Пошук балансу між цими процесами мав кількісний і якісний характер.  

Саме присутність у навчанні ідеології, що заперечується принципами 

освіти, створило неприродне напруження і значно його обтяжувало. Штучне, з 

незалежних від вищої освіти причин, винесення на перший план тотальної 

ідеологізації освіти знижує оцінки позитивних результатів організації навчання.  

Одночасно поступово формувалась орієнтація на фундаментальні, а не 

вузькопрофільні знання фахівців, більш самостійну і наукову роботу студентів.  
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Однак, стосовно цього Куцаєва Т. зазначає, що «повільні темпи 

організації процесу, особливості праці викладачів, розподілу навчального часу 

на наукову роботу студентів, неможливість повністю застосувати 

індивідуальний підхід, особливо до заочників, різний вік студентів, при досить 

пізньому введенні єдиного стандарту середньої освіти (1958 р.) і особливості 

роботи підготовчих відділень, знецінювали наявний потенціал» [44, с.14]. 
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Висновки до першого розділу 

 

Отже, можна зробити висновок, що становлення та розвиток вищої освіти 

в Україні періоду 20-х рр. ХХ ст. відбувалось під впливом декількох 

суперечливих тенденцій. З одного боку, це українські визвольні змагання, котрі 

істотно підняли соціальний запит на отримання знань вищої школи, причому – 

українською мовою, що, у свою чергу, призвело до прийняття політики 

«українізації» радянською владою у 20-х рр. Так чи інакше, це зумовило 

характер розвитку вищої школи протягом усієї історії УРСР. 

Отже, в якості висновку можна зазначити, що першочерговим завданням 

освітньої політики на початку 1930-х рр. стала ліквідація існуючих 

відмінностей в структурі вищої освіти окремих союзних республік і перебудова 

системи вищої школи СРСР за єдиним російським зразком. Університети в 

радянській Україні відновили свою діяльність внаслідок уніфікації вищої 

школи в СРСР. Відновлені у 1933 р. в Києві, Харкові, Одесі та 

Дніпропетровську університети мали забезпечити потреби республіки у 

підготовці висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного 

господарства та викладачів. Фактично, це визначило і подальшу політику 

організації роботи вищої школи УРСР. 

Також варто зробити висновок, що при здійсненні будь-яких 

історіографічних розвідок стосовно розвитку вищої школи до-радянського 

періоду та періоду існування УРСР нам варто утримуватись від стереотипічно- 

негативної оцінки даного періоду, оскільки, попри очевидні тоталітаризуючі 

процеси в освіті, досліджуваний нами хронологічно значний період історії 

України, що припадає на існування УРСР позначений найбільш інтенсивним 

розвитком та формуванням вищої школи у практично всіх її аспектах. Також, в 

якості преамбули до другого розділу дипломної роботи, є смисл зазначити, що 

вища школа незалежної України отримала у спадок доволі розгалужену та 

розвинуту, хоч і ідеологічно негнучку, систему вищої освіти, що зумовило 

особливості розвитку та реформування\модернізації останньої у період з 1991 

по 2017 роки. 
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

 

2.1. Аналіз сучасного стану системи вищої освіти в Україні  

 

Даний розділ зосереджує увагу на специфіці розвитку вищої освіти в 

Україні у наш час (мова йде про кінець ХХ – початок ХХІ століть). Для 

адекватного виявлення та демонстрації особливостей та специфіки нам 

необхідно одразу ж звернути увагу на доволі істотні зміни, що проведені на 

законодавчому рівні, зокрема на ті акти, що орієнтовані на посилення 

автономності університетів та підвищення якості їх освіти. 

В умовах наростання проблем які несуть глобальну загрозу можливості 

сталого розвитку деяким країнам, освіта та наука бере на себе завдання 

виховати  фахівців, які зможуть впоратися з цими проблемами. Наука виконує 

тепер місію збереження балансу між природою та людиною. Тепер головною 

місією освіти стає не лише передача знань, але й розкриття творчого потенціалу 

кожної людини. Для досягнення цієї місії необхідна координація зусиль вчених 

з різних галузей, активної участі громадського сектору. Економічний, 

політичний, соціальний розвиток України  буде залежати від ефективного 

поєднання креативу, творчості та професіоналізму кожного українського 

громадянина.  

Як відомо, економіка залежить від можливостей освіти, тому що освіта 

формує певний рівень знань, вмінь та навичок. Тобто, якщо немає розвитку 

освіти, то і не є можливим розвиток економіки держави, і це потрібно чітко 

усвідомлювати. Саме тому країни які вкладали ресурси в якісну освіту, яка 

дозволяє формувати професіоналів, та дає можливість всебічного розвитку 

людині, змогли досягти успіхів в економіці. 

У всі часи освіта була фактором розвитку та прогресу, вона дозволяла 

розвиватися культурі та економіці, розкривати потенціал людини. 

Сьогодні вектор розвитку освіти визначається такими нормативно-

правовими актами як національна програма «Освіта», ЗУ «Про вищу освіту», 
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Указом Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти 

в Україні». 

Політика Української держави спрямована на розвиток освіти та 

досягнення нею рівня прогресивних країн світу. Це включає в себе осучаснення 

змісту, програм, розробка нових більш ефективніших методів навчання. 

 «Розбудова системи освіти, її докорінне реформування, — 

наголошується в національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), — 

мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу 

народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, 

національне відродження, становлення державності та демократизації 

суспільства в Україні» [66, c. 18]. 

Зміни які відбулися в Україні, не могли не позначитися на освіті. Якщо в 

СРСР всі освітні заклади були державні, то після його розпаду Україна як 

самостійна і незалежна держави яка переходила від планової до ринкової 

економіки почала створювати усі умови для формування приватних ВНЗ. Це 

зумовило розширення освітніх послуг та сприяло створенню конкурентного 

середовища на ринку освітніх послуг. 

На сьогодні українська освіта потребує реформування у таких напрямках 

як управління цією системою, прийняття сприятливих для розвитку освіти 

нормативно-правових норм, розробка програм підтримки стратегічних 

напрямків освіти, зокрема пільгових кредитів, та більш гнучкої системи 

оподаткування, інтеграції до світового наукового товариства.  

Варто зауважити, що Україна отримала у спадок від СРСР досить 

непогану систему вищої школи. Наприклад суттєво збільшилась кількість ВНЗ 

в Україні в період 1991-2007 рр,  з 149 до 350. 

Серед нині діючих вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації 

236 знаходяться у державній та комунальній власності, а 114 – приватні. Усього 

в Україні навчається 2 млн. 635 тис. 395 осiб, з них за бюджетною формою 

навчання – 1 млн. 74 тис. 280 студентів. Нині в Україні понад 560 студентів 

припадає на 10 тис. населення. Це відповідає середньоєвропейським 

показникам і є передумовою входження нашої держави до кола цивілізованих 
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країн з розвиненою, соціально орієнтованою, регульованою ринковою 

економікою. 

Зaкoн №1187-2 підгoтoваний рoбoчoю групoю під гoлoвуванням ректoра 

Націoнальнoгo технічнoгo університету України «Київський пoлітехнічний 

інститут» Михайла Згурoвськoгo [62]. 

Прoтягoм періoду рoзрoбки прoекту Закoну дo ньoгo булo пoданo пoнад 4 

тисяч прoпoзицій від більш ніж 100 oрганізацій та устанoв і великoї кількoсті 

фахівців у галузі oсвіти, науки, державнoгo управління та бізнесу. 

Oснoвні нoвoвведення Закoну України «Прo вищу oсвіту»: 

1.  Буде ствoренo oкремий кoлегіальний oрган – Націoнальне агентствo із 

забезпечення якoсті вищoї oсвіти 

2.  Суттєвo буде пoсиленo антиплагіатні нoрми і відпoвідальність за них 

(oбoв’язкoве oприлюднення наукoвих рoбіт) 

3.  Ствoрюватиметься нoвий механізм вибoрів ректoрів вищих навчальних 

закладів (участь всьoгo викладацькoгo складу та збільшенo у відпoвідній 

прoпoрції (не більше 15%) кількість студентів, які братимуть участь у 

гoлoсуванні). Запланoванo, щo вибoри будуть відбуватися в oдин тур за 

системoю "перехіднoгo гoлoсу" 

4. Для ректoрів, деканів і завідуючих кафедрами прoписанo oбмеження 

перебування на пoсаді – не більше двoх стрoків (5+5) 

5.  Усі вищі навчальні заклади oтримають правo oстатoчнoгo 

присудження наукoвих ступенів (у Нацагентстві залишається питання 

акредитації спецрад і рoзгляд апеляцій на їх рішення) 

6.  Державні ВНЗ змoжуть рoзміщувати власні надхoдження від свoєї 

oсвітньoї, наукoвoї та навчальнo-вирoбничoї діяльнoсті на рахунках устанoв 

державних банків 

7. Зменшенo кількість гoдин навчальнoгo навантаження викладачів на 

oдну ставку з 900 гoд. дo 600 гoд. Зменшенo навантаження на студентів – 

кількість гoдин в oднoму кредиті зміненo з 36 дo 30 

8.   З 2016 рoку запрoваджуватиметься нoвий механізм електрoннoгo 

вступу дo ВНЗ і автoматичнoгo рoзміщення місць державнoгo замoвлення 
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9. Ствoрюватимуться умoви для збільшення мoбільнoсті студентів і 

викладачів 

10.  Прoтягoм визначенoгo у закoнoпрoекті перехіднoгo періoду із 

системи вищoї oсвіти буде вилученo рівень мoлoдшoгo спеціаліста та 

запрoвадженo ступінь мoлoдшoгo бакалавра як скoрoчений цикл підгoтoвки 

бакалаврів 

Закoн рoзширює автoнoмію університетів та надає грoмадськoсті більше 

важелів для кoнтрoлю за йoгo діяльністю. Університети впрoваджуватимуть 

внутрішній публічний мoнітoринг якoсті, йoгo результати будуть рoзміщені на 

сайтах вузів. 

«У такий спoсіб, з часoм, саме якість стане oснoвнoю складoвoю 

кoнкуренції між університетами», – пoяснювала перший заступник міністра 

oсвіти і науки Інна Сoвсун oсoбливoсті нoвoгo закoну прo вищу oсвіту у статті 

на «Українській правді. Життя» [62]. 

Неoбхідність прийняття данoгo закoну зумoвлена специфічнoю 

ситуацією, щo склалась навкoлo вищoї шкoли в Україні та у світі прoтягoм 

oстанніх рoків; намітився ряд вельми істoтних прoблем, щo пoтребують 

негайнoгo вирішення, прoте відсутні усталені і перевірені алгoритми пo рoбoті 

із цими прoблемами. Oчевиднo, щo oсвіта в XXI ст. стає важливим чинникoм 

реалізації сoціальнo-екoнoмічних цілей суспільства. Україна має дoсвід 

жoрсткoгo адміністративнoгo управління oсвітньoю сферoю в умoвах планoвoї 

екoнoміки. Але динаміка глoбалізаційних прoцесів, фoрмування елементів 

екoнoміки знань і єврoпейськoгo oсвітньoгo прoстoру вимагають мoдернізації 

системи вищoї oсвіти та перегляду меж, фoрм і метoдів державнoгo 

регулювання цієї стратегічнo важливoї сфери. 

Мoдернізація вищoї oсвіти, яка визначена імперативoм сучаснoї 

державнoї oсвітньoї пoлітики України, здійснюється в умoвах ринку. Ринкoві 

віднoсини пoступoвo прoникають в oсвітню сферу, визначають напрями і 

фoрми діяльнoсті вищих навчальних закладів (ВНЗ), oрієнтують їх на пoтреби 

спoживачів і диверсифікацію джерел фінансування, загoстрюють кoнкуренцію 

як між ВНЗ на ринку oсвітніх пoслуг, так і між випускниками на ринку праці. 
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При вхoдженні націoнальнoї системи oсвіти дo Бoлoнськoгo прoцесу 

виникатимуть нoві питання стoсoвнo гуманітаризації oсвіти, підвищення її 

якіснoгo рівня, впрoвадження системи незалежнoгo oцінювання знань, 

удoскoналення метoдів управління навчальним прoцесoм, які пoтребуватимуть 

пoдальшoгo вирішення шляхoм oптимізації управління інфoрмаційними 

пoтoками в oсвіті. Ці та інші питання станoвитимуть предмет пoдальших 

дoсліджень. 

 

2.2. Основні проблеми, виклики та ризики  

 

Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам 

часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, 

генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і 

суспільства в цілому. Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з 

урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному контексті. Проблеми української вищої освіти у 

глобальному контексті   Модернізація вищої освіти в Україні вимагає 

подолання низки проблем, серед яких найбільш актуальними є: невідповідність 

структури підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження 

якості освіти, корупція в системі вищої освіти, відірваність від наукових 

досліджень, повільні темпи інтеграції в європейський і світовий 

інтелектуальний простір. Фахівці також вказують на значне розширення 

системи вищої освіти, що відбувалося в Україні з середини 1990–х років, 

маючи на увазі як збільшення самої кількості вищих навчальних закладів, так і 

стрімке зростання загальної кількості студентів і випускників ВНЗ. Зі швидким 

розростанням системи вищої освіти прямо й опосередковано пов’язуються такі 

проблеми, як руйнування системи професійно-технічної освіти, дефіцит 

кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, неможливість для багатьох 

випускників ВНЗ знайти роботу за фахом, інфляція освітніх і професійних 
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стандартів, надмірне навантаження на викладачів та недостатнє фінансування 

університетів, зростання рівня корупції у ВНЗ та інші.   Поза сумнівом, думка 

щодо негативних наслідків швидкого розширення системи вищої освіти, 

принаймні почасти, є обґрунтованою. Так, близько 85 % випускників 

українських середніх шкіл відразу після закінчення школи вступають до ВНЗ. 

Водночас відзначається брак фахівців робітничих спеціальностей, зокрема, у 

металургійній, машинобудівній, хімічній промисловості та у будівельній галузі. 

Зазначений показник вступу випускників українських середніх шкіл до ВНЗ 

справді є дуже високим за світовими стандартами. Для порівняння: 2012 року у 

США до ВНЗ вступили близько 66 % випускників середніх шкіл [1]. Разом з 

тим, за іншим важливим показником розвитку системи вищої освіти, а саме за 

часткою осіб з вищою освітою, Україна не входить до числа беззастережних 

лідерів. За даними дослідження 2013 року серед країн ОЕСР (Організація 

міжнародного співробітництва та розвитку об’єднує 34 країни світу, більшість з 

яких є країнами з високим доходом громадян та високим індексом розвитку 

людського потенціалу), до першої десятки країн світу з найвищою часткою 

осіб, що мають вищу освіту, належать Канада (51 %), Ізраїль (46 %), Японія (45 

%), США (42 %), Нова Зеландія (41 %), Південна Корея (40 %), Великобританія 

(38 %), Фінляндія (38 %), Австралія (38 %), Ірландія (37 %) [2]. За сумою 

показників часток осіб, що мають повну (22,7 %) та неповну вищу освіту (20,5 

%) [63], можна стверджувати, що реальний відповідний показник для України 

становить близько 35 %, враховуючи, що до числа осіб з неповною вищою 

освітою віднесено також тих, хто повної вищої освіти не отримав чи не отримає 

її у майбутньому. За міжнародним показником рівня залученості до вищої 

освіти (Gross Enrolment Ratio – відсоток осіб, що одержують вищу освіту, 

незалежно від їхнього віку, від загальної кількості осіб, які мають типовий для 

одержання вищої освіти вік) Україна посідає одне з чільних місць серед країн 

Центральної та Східної Європи (73 %). Разом з тим, наша країна за показником 

залученості до вищої освіти відстає від таких країн, як Фінляндія (93 %), США 

(82 %), Швеція (79 %) та Норвегія (78 %), які також мають значно вищий рівень 

загального соціально-економічного розвитку [53]. Таким чином, лише деякі 
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параметри системи вищої освіти в Україні можна вважати надмірно високими 

(кількість випускників середніх шкіл, що вступають до ВНЗ, кількість 

акредитованих ВНЗ), тоді як в цілому українська вища освіта демонструє 

кількісні показники, зіставні з показниками інших сусідніх країн, у тому числі 

держав Центральної і Східної Європи.   Якість вищої освіти і глобалізаційні 

процеси Щодо поточного стану та динаміки якості української освіти в цілому і 

вищої освіти зокрема, існує чимало різних, нерідко суперечливих оцінок. Ці 

дані часто використовуються у політичній боротьбі для критики або підтримки 

поточної влади. Так, в останні роки з посиланнями на різні зарубіжні інституції 

було оприлюднено низку рейтингових оцінок якості української вищої освіти у 

порівнянні з іншими країнами, згідно з якими Україна посідала місця від 70-го 

до 25-го в один і той самий період. Безперечно, методики оцінювання окремих 

країн і їх ранжування у різних дослідженнях можуть бути різними, однак такі 

великі відмінності у кінцевих результатах не можуть не викликати сумнівів. 

Очевидно, що по-справжньому об’єктивним безпосереднім критерієм якості 

вищої освіти тієї чи іншої країни є кількість студентів з інших країн, що 

навчаються у її вищих навчальних закладах. Проте у світовому масштабі 

академічна мобільність студентів, незважаючи на високі темпи зростання, досі 

залишається швидше винятком, ніж правилом: 2010 року лише 4,1 млн з понад 

150 млн загальносвітової кількості студентів навчалося за межами своїх країн 

(менше 3 %). При цьому близько половини студентів, що навчаються за 

межами своїх країн, – це студенти з Китаю, Індії, Південної Кореї та інших 

країн Азії [3]. Тобто вища освіта, на відміну від фінансових і товарних ринків, 

значно менше зазнає впливу глобалізації. Як і раніше, вища освіта залишається 

переважно національною й регіональною, і, таким чином, конкурентні рейтинги 

ВНЗ різних країн поки що мають доволі умовний характер. Безперечно, 

поточне становище може змінитися, однак, з огляду на масштаби та 

інерційність галузі, суттєві зміни навряд чи відбудуться упродовж найближчих 

років. При цьому в українських ВНЗ 2013 року навчалося близько 65 тис. 

іноземних студентів, що є доволі високим показником навіть порівняно з 

найбільш розвинутими країнами світу. За кількістю іноземних студентів 
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Україна входить у першу десятку країн світу, демонструючи показники, дуже 

близькі до зіставних за кількістю населення європейських країн-членів 

Організації економічної співробітництва і розвитку. Наприклад, в Іспанії 

(кількість населення – близько 47 млн осіб) 2011 року навчалося близько 62,5 

тис. іноземних студентів. Варто зауважити, що, на відміну від України, Іспанія 

в минулому була однією з найпотужніших колоніальних імперій, досі 

залишаючись для багатьох мешканців країн Південної і Центральної Америки 

культурною метрополією, а іспанська мова є другою найпоширенішою у світі 

після китайської. Все це не означає, що українська вища освіта не потребує 

суттєвого підвищення якості, однак очевидно, що в цій царині більш 

неупереджений аналіз міжнародних рейтингів і експертних оцінок необхідно 

поєднувати з самостійною постановкою цілей і завдань та випрацюванням і 

втіленням ефективних рішень щодо досягнення цих цілей, виходячи у першу 

чергу не з іміджевих міркувань, а з реальних потреб і інтересів українського 

суспільства.   Економіка освіти в Україні і за кордоном Одна з найбільш 

значущих відмінностей поточного стану системи освіти України полягає у 

значно нижчих, ніж у розвинутих країнах, абсолютних показниках 

фінансування. Якщо у відносному вимірі (частка витрат на освіту у ВВП) 

зведений освітній бюджет України є за світовими стандартами високим, 

становлячи 6–8 % ВВП, то абсолютні обсяги ВВП України є значно нижчими, 

ніж відповідні показники європейських країн зі співмірною кількістю 

населення. Наприклад, від Польщі – менші приблизно у два рази, від Іспанії, 

яка має практично однакову з Україною кількість населення, – у чотири рази. 

При цьому понад 90 % державних інвестицій в галузь освіти в Україні 

спрямовується на утримання – заробітну плату, сплату комунальних послуг, 

харчування та ін. [5], тобто переважна частина коштів, що витрачаються на 

систему освіти, йде на підтримання поточного стану, а не на розвиток.   В 

освітніх бюджетах і України, і держав ОЕСР переважають державні інвестиції. 

В країнах Організації економічного співробітництва і розвитку у 2011 році 83 % 

усіх коштів на освіту в цілому надходили із загальнодержавних та місцевих 

бюджетів. У сфері ж вищої освіти приватні витрати були суттєво вищими, 
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однак і тут вони значно поступалися за обсягами державним і становили в 

середньому 31 % [6]. Варто зауважити, що приватні інвестиції в систему вищої 

освіти у розвинутих країнах не обмежуються безпосередньою платою за 

навчання. Суттєві надходження ВНЗ отримують у вигляді різноманітних 

пожертв від благодійників та як оплату за здійснювані для приватних компаній 

наукові дослідження і прикладні розробки. У свою чергу розвинуті системи 

студентського кредитування дають змогу громадянам оплачувати навчання 

протягом тривалого періоду після його закінчення, таким чином значною мірою 

перекладаючи витрати на банківські системи відповідних країн. Частка 

приватного фінансування вищої освіти є більшою у країнах, де вищу освіту 

мають більше громадян. Крім того, поступове зростання частки приватного 

фінансування освіти (особливо це стосується ВНЗ) у розвинутих країнах в 

цілому не відбувається за рахунок скорочення державного фінансування: 

обсяги і державного, і приватного фінансування постійно зростають, проте 

зростання приватного фінансування має вищі темпи.   Саме в економічній 

царині відзначається одна з визначальних тенденцій розвитку глобальної 

системи освіти, яка полягає у постійному швидкому зростанні освітніх 

бюджетів упродовж останніх 15 років. Загальний обсяг світового ринку освітніх 

послуг у 2012 році становив понад 4,4 трлн доларів (що майже втричі більше 

сукупного військового бюджету усіх країн світу), тоді як 2000-го – 2,3 трлн 

доларів. За прогнозами фахівців, які передбачають збереження і навіть 

підвищення високих поточних темпів зростання світового освітнього ринку, 

2017-го року його обсяг перевищуватиме 6,3 трлн доларів, при цьому найбільші 

обсяги зростання фінансування припадатимуть на вищу освіту та державну і 

корпоративну освіту протягом життя [5].   Прикметно, що на зростання 

інвестицій в освітню сферу безпосереднім чином не вплинула світова 

фінансово-економічна криза. Почасти це пояснюється обраною урядами 

переважної частини розвинутих країн стратегією щодо додаткового 

фінансування своїх економік і стимулювання таким чином споживчого попиту, 

а почасти – прагненням громадян забезпечити своїх дітей з допомогою вищої 

освіти кращими шансами на отримання гідної роботи. У тих країнах і тих 
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сегментах освіти, де державне фінансування все ж скорочується, воно 

компенсується за рахунок приватного інвестування, в тому числі плати за 

навчання. Громадяни розвинутих країн, незважаючи на окремі протести, в 

цілому поки що погоджуються сплачувати більше за отримання вищої освіти. 

Також серед причин високих темпів зростання глобальної системи освіти 

фахівці називають збільшення кількості дорослих, що отримують додаткову 

освіту у тій чи іншій формі, та стрімке впровадження інформаційних технологій 

у навчальний процес (дистанційні курси, електронні підручники, навчальні 

програми, системи електронного управління навчанням тощо).     Зростання 

масовості вищої освіти Головною причиною зростання витрат на освіту, яке 

відзначається упродовж останніх кількох десятків років і темпи якого стрімко 

зростають з початку ХХІ століття, є соціальне явище, притаманне усім 

розвинутим країнам: зростання масовості вищої освіти. У багатьох 

європейських країнах, у тому числі й Україні, вища освіта вже перетворилася з 

певного привілею на соціальний стандарт, особливо це стосується міських 

жителів.   Найбільш переконливими причинами зростання масовості вищої 

освіти можна вважати демографічну кризу (зниження народжуваності, старіння 

населення) та скорочення кількості робочих місць у виробничому секторі 

економіки. Системи вищої освіти, зацікавлені у збереженні і розширенні своїх 

обсягів, в умовах скорочення абсолютної кількості абітурієнтів природним 

чином прагнуть до максимізації частки випускників середніх шкіл, які 

вступають до ВНЗ. Дещо парадоксальним чином, деіндустріалізація також веде 

не до скорочення, а до розширення систем вищої освіти, оскільки дефіцит 

робочих місць загострює конкуренцію на ринку реальних і символічних 

кваліфікацій. Роботодавці дедалі частіше розглядають документ про вищу 

освіту як додатковий фільтр, що дає змогу відсікати надлишок потенційних 

працівників, котрі такого документа не мають.   Розширення систем вищої 

освіти у розвинутих країнах породжується об’єктивним попитом на вищу 

освіту, що існує в суспільстві. Вища освіта нині вважається необхідною (але 

дедалі більше – не достатньою) умовою отримання в майбутньому кращої 

роботи та просування вгору щаблями соціальної драбини. В Україні та інших 
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пострадянських державах, де в минулому вища освіта справді була елітною і 

давала реальні соціальні переваги, подальшому розширенню системи освіти 

сприяє й інерція суспільної свідомості. Крім того, у пострадянських 

суспільствах можливість отримання вищої освіти для більшості молодих людей 

стала частиною неписаного суспільного договору між владою і населенням: 

можливість отримання вищої освіти (часто номінально або реально 

безкоштовної) для дітей розглядається як своєрідна компенсація за 

незадовільне соціально-економічне становище, у якому протягом тривалого 

часу перебуває значна частина громадян. З огляду на це, заходи, спрямовані на 

скорочення системи вищої освіти чи можливостей її отримати, неминуче 

будуть супроводжуватися невдоволенням і опором у суспільстві, додатково 

посилюваними протидією з боку самої системи вищої освіти. Масова вища 

освіта, попри всі її вади й негативні наслідки, дедалі більше стає соціальною 

реальністю на зразок письменності або доступу до телефонного зв’язку чи 

інтернету, а відтак потрібно не обґрунтовувати необхідність скорочення 

системи вищої освіти, а знаходити механізми її ефективнішого використання в 

інтересах конкретних громадян та суспільства і держави в цілому.   Негативні 

наслідки і позитивний потенціал масовості Очевидним найбільш негативним 

наслідком зростання ступеня масовості вищої освіти є знецінення, інфляція 

отримуваних кваліфікацій. Чим більше людей мають дипломи про вищу освіту, 

тим гострішою є конкуренція за робочі місця, для зайняття яких потрібен такий 

диплом. За умови відсутності зростання чи скорочення кількості робочих місць, 

кваліфікаційні вимоги природним чином підвищуються, що веде до 

подальшого посилення вимог щодо освітніх кваліфікацій.   Ситуація ще більше 

загострюється в умовах неналежного зв’язку між структурою підготовки 

спеціалістів у ВНЗ і реальними потребами економіки, що являє собою застарілу 

проблему України. У цьому відношенні очевидною є потреба у приведенні 

державного замовлення на підготовку спеціалістів у відповідність до реальних 

потреб національної економіки. Якщо відкинути міркування політичного 

характеру, безперечними залишаться такі підстави надання державою 

можливості повністю або частково безкоштовно здобувати вищу освіту:   1. За 
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спеціальностями і в обсягах, реально затребуваних державним сектором 

економіки та системами забезпечення критично важливих суспільних благ 

(оборона, освіта, медицина тощо), а також за тими спеціальностями і в обсягах, 

стосовно яких існують достовірні (підтверджені роботодавцями й експертною 

спільнотою) прогнози щодо їх затребуваності приватним сектором економіки;   

2. Абітурієнтам, які виявили значно вищі за середні здібності до подальшого 

навчання. У переважній більшості інших випадків обґрунтована, виважена й 

поступова реструктуризація й оптимізація державного замовлення на 

підготовку спеціалістів за умови реальної децентралізації системи вищої освіти, 

автономізації ВНЗ, скорочення корупції та запровадження незалежної системи 

контролю якості освіти не тільки матиме позитивні наслідки для державного 

бюджету, а й знайде розуміння в суспільстві, у якому ще протягом тривалого 

часу вища освіта залишатиметься затребуваною.   Сьогодні значна кількість 

батьків і абітурієнтів, як в Україні, так і за кордоном, наділяє нинішню вищу 

освіту соціальною цінністю, притаманною їй у попередню епоху, таким чином 

сприяючи подальшому зростанню масовості вищої освіти, завищуючи 

очікування щодо її результатів. Самі ці високі соціальні очікування теж мають 

тенденцію до інфляції: вища освіта, внаслідок масовізації, у пересічному 

випадку перетворюється з переваги на стандарт, що має вже не так позитивний, 

як негативний характер – не наявність вищої освіти дає певну перевагу, а 

натомість суттєвим недоліком стає її відсутність. У громадській думці виникає 

уявлення про критичну необхідність «професіоналізму», не обов’язково 

втіленого у певні знання і навички, але обов’язково формально підтвердженого 

дипломом про вищу освіту «встановленого зразка». Вища освіта чи науковий 

ступінь стає атрибутом соціального статусу, зростає вага символічного (на 

відміну від реального – конкретних знань, умінь і навичок) компонента. 

Нівелюванню цінності вищої освіти сприяє і нереформованість вітчизняної 

економіки, яка не має необхідної кількості робочих місць, що реально 

вимагають виробничої ефективності, таким чином далі стимулюючи попит на 

абстрактні «універсальні» освітні спеціальності на зразок менеджера, 

економіста чи журналіста. Крім того, відсутність чітких критеріїв практичної 
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перевірки таких «універсальних» кваліфікацій створює додаткові умови для 

подальшого зниження якості освіти.   До процесу інфляції і подальшої 

масовізації вищої освіти долучаються сучасні комп’ютерні технології, що 

відкривають широкі можливості для розвитку різноманітних форм дистанційної 

освіти, яка в окремих випадках зливається з низькоякісною стаціонарною. 

Проте по-справжньому якісна професійна вища освіта, що передбачає, поряд з 

оволодінням відповідними знаннями й уміннями, також налагодження 

ефективних соціальних зв’язків, як і раніше, вимагає тривалої особистої 

взаємодії викладача і студента у процесі вирішення трудомістких завдань, у 

тому числі творчого характеру, а тому будь-які сучасні технології, що не 

передбачають такої особистої взаємодії можуть у кращому разі служити 

доповненням до традиційних навчальних методів, але аж ніяк не їх заміщенням. 

Також інфляція вищої освіти у багатьох традиційно індустріальних країнах 

стимулюється й політично ідеологізованою риторикою, у якій ідеї 

«інформаційного суспільства» та «суспільства знань» часом використовуються 

фактично для обґрунтування позитивності відмови від традиційного 

виробництва, орієнтованого на регіональні і національні ринки, яке буцімто 

витісняється новітньою «економікою знань», що насправді призводить до 

подальшого занепаду національної матеріально-технічної та інфраструктурної 

бази.   Незважаючи на очевидні негативні впливи, головним з яких є 

кваліфікаційна інфляція, зростання масовості вищої освіти, яке дедалі більше 

стає соціальною реальністю, має і доволі потужний позитивний потенціал, 

який, у разі його належної реалізації, здатний суттєво сприяти у вирішенні 

гострих соціально-економічних проблем. До основних складових цього 

позитивного потенціалу, до прикладу, належить підвищення якості людського 

капіталу, зокрема, за рахунок кращого орієнтування молоді з вищою освітою на 

міжнародних ринках праці, товарів і послуг, більшої динамічності у 

запозиченні кращих зразків для подальшого творчого розвитку. Чи не 

найбільший позитивний потенціал зростання ступеня масовості вищої освіти 

лежить у площині створення цілої новітньої освітньої індустрії з великою 

кількістю робочих місць, результати діяльності якої мають високий попит. 
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Особливо важливим цей соціально-економічний результат є в умовах тривалої 

демографічної кризи та старіння населення. Для повного використання цього 

потенціалу необхідно активно сприяти розвитку системи освіти протягом 

життя, у тому числі професійної освіти, оволодіння новими спеціальностями, 

підвищення кваліфікації тощо. Важливим потенційним соціально-політичним 

наслідком масовізації вищої освіти є підвищення соціальних очікувань молоді, 

що прагне кращої якості життя і при цьому готова докладати особистих зусиль 

в економічній діяльності та брати активну свідому участь у політичному житті 

держави, процесах її оновлення.  

З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних 

глобальних тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних наслідків 

необхідною є реалізація низки заходів, зокрема: децентралізація системи вищої 

освіти, реальна автономізація ВНЗ (включно з економічною діяльністю), 

розвиток приватного сектора галузі вищої освіти з одночасним запровадженням 

ефективної системи оцінювання якості освіти, базованої на незалежних 

агенціях оцінювання якості; поступова реструктуризація й оптимізація 

державного замовлення на підготовку спеціалістів за участі роботодавців з 

метою приведення державного замовлення у відповідність до реальних потреб 

державного і приватного секторів національної економіки; розвиток системи 

освіти протягом життя; подальший розвиток експортного потенціалу 

вітчизняної вищої освіти з метою отримання економічних результатів, 

прискорення модернізації освіти та посилення впливу і престижу України у 

світі; активне впровадження у програми вищої освіти підприємницької 

складової, передусім у плані оволодіння студентами практичними навичками, 

необхідними для ведення самостійної економічної діяльності, а також 

отримання ними необхідних знань щодо законодавства та практики бізнесу в 

Україні і за кордоном; підвищення уваги до суспільствознавчого блоку вищої 

освіти та питань університетського самоврядування, від чого значною мірою 

залежить майбутня участь молодих людей у суспільно-політичному житті; 

цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного інформування 
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батьків і абітурієнтів, зацікавленої громадськості щодо цінності тих чи інших 

спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринку праці. 
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Висновки до другого розділу 

 

У нaпрямку змін в освіті тa нaуці Укрaїни  є aктуaльними нaступні зaдaчі: 

 Формувaння бaзису для розвитку нaуки, шляхом економічної підтримки 

мотивовaних, aктивних, нaціонaльно свідомих нaуковців, створення 

достойних умов прaці; 

 Підтримкa молоді тa зaлучення її до нaукової сфери з метою 

омолодження нaуки; 

 Видaння професійної літерaтури укрaїнською мовою; 

 Розвиток укрaїнської культури тa мови у нaуково-технічній, літерaтурно-

гумaнітaрній, нaуково-природничій сфері; 

 Болонськa системa стaє викликом для подaльшої модернізaції освітнього 

процесу в Укрaїні. Виникaтимуть дискусії про системи оцінювaння якості 

освіти тa її гумaнітaризaцію, упрaвління освітнім процесом через 

інформaційні потоки. Ці тa безліч інших питaнь будуть предметом 

мaйбутніх досліджень. 

Для ефективності модернізaції тa розвитку освітньої системи є потребa у 

збільшені aвтономії як вузів, кaфедр, тaк і безпосередньо виклaдaчів, 

децентрaлізaції упрaвління освітою,  реaльнa ресурснa тa економічнa 

aвтономія, нaлaгодження зв’язку між бізнесом тa освітою, зaпровaдження 

ефективної, незaлежної системи оцінки якості освіти; перегляд 

держзaмовлення нa користь реaльних потреб економіки в фaхівцях певних 

сфер.  
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РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Стратегічні напрями розвитку вищої освіти 

 

Загальний  контекст  поточних  масштабних  змін  у  сфері  вищої  освіти 

в  Україні  задається процесом втілення («імплементації») положень нової 

редакції профільного закону, що діє з осені 2014 р. Станом на середину 2017 р. 

деякі новації, закладені у ньому, вже реалізовано; робота з реалізації реформи 

за кількома визначеними законом напрямами триває; втілення певних положень 

активно саботується. Набули актуальності й нові питання з життя вищої школи, 

на які чинне законодавство ще не надало зрозумілої відповіді.  

Цей  розділ  пропонує  огляд  і  коротку  експертну  оцінку  основних  

напрямів,  за  якими відбувається реалізація норм нової редакції закону України 

«Про вищу освіту» [23].    

Однією  із  найвагоміших  новацій  закону  є  модернізація  підходу  до  

створення  стандартів вищої освіти. Закон про вищу освіту вказує, що 

«Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій…». 

Вони включатимуть, серед іншого, перелік компетентностей випускника, 

результати  навчання  за  певною  спеціальністю  та  інші  визначені  методикою  

підготовки стандартів складові.  

Особливості нового бачення змісту стандартів вищої освіти:  

 відтепер стандарти вищої освіти розроблятимуться для підготовки не 

лише студентів, а й аспірантів;  

 у стандартах заборонено визначати конкретні навчальні дисципліни та їх 

обсяг, що їх мають опанувати студенти (аспіранти), оскільки це питання 

передане до автономної компетенції ВНЗ;  

 значне  нерозуміння  і  складнощі  викликають  питання  визначення  

змісту  компетентностей,  що  їх  набувають  слухачі  певної  освітньої  
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програми,  формалізація результатів  навчання  та  відповідних  їм  

показників,  визначення  того,  які  навчальні дисципліни спрямовані на 

формування тих чи інших компетентностей студентів.  

Перехід до нових стандартів вищої освіти вимагав переглянути перелік 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів: скоротити їх 

кількість, натомість розширити кожну з них. До 2015 р. магістранти, наприклад, 

могли навчатися за більш як 600 різними офіційно затвердженими 

спеціальностями. Унаслідок прийняття нового переліку спеціальностей та 

внесення до нього окремих уточнень станом на 01.04.2017 р. в Україні можна 

одержати вищу освіту за 121 спеціальністю, які є однаковими для всіх рівнів 

вищої освіти.  

Це дає університетам можливість одержати ліцензію за певною широкою 

спеціальністю і пропонувати в її межах кілька різних спеціалізацій, для 

відкриття яких додаткова ліцензія не потрібна (але буде потрібна акредитація, 

яка дає право на видачу диплома державного зразка). Втім, ця демократична 

новація зустріла значний опір, пов’язаний із побоюванням окремих  кафедр  «не  

знайти  себе»  у  новому  переліку  спеціальностей  і  бути  закритими. 

Подеколи  проблеми  дійсно  були  (наприклад,  спеціальності  «географія»  і  

«педіатрія» «випали» з першої версії нового переліку спеціальностей). Проте у 

більшості випадків опір «широким»  спеціальностям  був  спричинений  

небажанням  викладацьких  колективів конкурувати за критеріями якості 

освітніх програм, та натомість намаганням пролобіювати включення своєї 

«вузької» спеціальності до нового переліку.  

На  час  написання  цього  тексту  нові  стандарти  вищої  освіти  для  

різних  спеціальностей знаходяться на різних стадіях підготовки.  

Із  розробкою  нових  освітніх  стандартів  тісно  пов’язане  створення  

сучасної  системи внутрішнього  і  зовнішнього  забезпечення  якості  вищої  

освіти,  що  передбачене  новою редакцією закону «Про вищу освіту». 

Детальному аналізу цього питання присвячені інші розділи цієї публікації.   

Поруч із правом вільно формувати освітні спеціалізації в межах 

ліцензованих спеціальностей та самостійно наповнювати ці програми 
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навчальними дисциплінами українські університети одержали й інші права, що 

розширюють їхню академічну автономію. Наприклад,  скасована  практика  

грифування  (офіційного  підтвердження  якості,  що надавалось  профільним  

міністерством)  університетських  підручників.  Ця  процедура  не виконувала 

покладену на неї функцію гарантування якості, але породжувала процедурні  

незручності  та  додаткові  витрати  для  авторів.  Викладачі  ВНЗ  дістали  

право  офіційно оформлювати  тривалі  міжнародні  стажування  як  службове  

відрядження,  що  розширює академічну  мобільність. ВНЗ  самостійно  

визнаватимуть («нострифікуватимуть») дипломи, одержані їхніми 

співробітниками, аспірантами докторантами в іноземних закладах освіти, ця 

процедура  помітно  спростилась.  Водночас,  зберігається  державне  

регулювання  таких питань  як  порядок  прийняття  на  роботу  

адміністративного  персоналу  та  викладачів  чи, наприклад, правила прийому 

абітурієнтів. Залишається дуже громіздкою і система звітності університетів 

перед міністерством.  

Академічна автономія у сфері вищої освіти має йти пліч-о-пліч із 

фінансовою автономією. На жаль, з 2014 р. у сфері університетських фінансів 

втілена лише одна помітна новація (крім зміни правил призначення стипендій, 

що не стосуються фінансової стійкості освітніх закладів). Університети дістали 

право відкривати поточні рахунки не лише у Державному казначействі, а й у 

державних банках. Так зменшуються технічні перепони до здійснення 

платежів. Можливість створення університетами сталих фінансових фондів 

(«ендавментів») задекларована законодавчо, але не реалізована через брак в 

українській економіці джерел наповнення таких фондів.  

Втім, можновладці продемонстрували наміри змінити фінансові 

відносини у вищій освіті. У 2015  р.  розроблений,  але  досі  не  прийнятий,  

проект  нової  системи  державного фінансування ВНЗ, за яким пропонується 

впровадити такі новації:                                              

 держава гарантує окремому ВНЗ фінансування його освітньої діяльності з 

державного бюджету на поточний рік у розмірі 80% від попереднього 

року;  ВНЗ  може  одержати  додаткові  бюджетні  кошти  на  освітню  
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діяльність, якщо продемонструє високі результати своєї діяльності за 

визначеним набором показників;  

 як наслідок, державне фінансування неуспішних ВНЗ щороку 

знижуватиметься на 20% від  попереднього  року,  аж  до  повного  його  

зникнення,  тоді  як  успішні  ВНЗ одержуватимуть додаткові бюджетні 

кошти;  

 передбачається  створити  і  забезпечити  коштами  окремі  фонди  для  

капітальних  та соціальних  видатків  ВНЗ:  останніми  роками  держава  

не  фінансувала  капітальних видатків ВНЗ; 

 передбачається виділити кошти на стипендіальне забезпечення студентів 

у окремий фонд і передати його адміністрування Міністерству соціальної 

політики. Щоправда  доля  цього  проекту  наразі  незрозуміла,  оскільки  

«розроблення  концепції реформи  фінансування  вищої  освіти»  

зазначене  як  завдання  на  IV  квартал  2017  р.  у нещодавно 

затвердженому плані пріоритетних дій уряду [24]. 

Новий закон змінив правила, що регулюють процедуру та вимоги щодо 

призначення на адміністративні посади у ВНЗ. За новими правилами:  

 одна  особа не  може  суміщати  дві  адміністративні  посади  (ректор, 

проректор,  декан, завідувач кафедри);  

 посади ректора, декана і завідувача кафедри є виборними;  

 перебування однієї особи на адміністративній посаді обмежене двома 

термінами по п’ять років кожен;  

 ректор ВНЗ обирається на посаду шляхом прямих виборів, у яких мають 

право взяти участь  усі  науково-педагогічні  працівники  та  

представники від  інших працівників та студентства ВНЗ.  

Ці  зміни,  очевидно,  спрямовані  на  певну  «розконсервацію»  

управлінських  вертикалей, розбудованих за багато років незмінними 

очільниками численних ВНЗ, на ширший доступ до управлінських посад, 

демократизацію цієї складової життя університетів.  
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Проте їх виявилось недостатньо для повноцінного досягнення цих цілей, 

оскільки:  

 ми зможемо дізнатися про результативність обмеження кількості термінів 

перебування на одній адміністративній посаді у ВНЗ лише за 5–10 років;  

 алгоритм  демократичних  виборів  ректора  колективом  часто  

призводить  до перемоги «консервативного» претендента, який не 

пропонує програми активної модернізації ВНЗ.  

 Показовим і широко відомим кейсом тут став приклад Едуарда Рубіна, 

який більше року пропрацював виконувачем обов’язків ректора 

Харківського національного університету радіоелектроніки,  залучив  до  

університету  значні  міжнародні  інвестиції,  скоротив масштаби корупції 

у закладі тощо. Проте (не без участі Міністерства освіти і науки, яке 

активно  не  бажало  перемоги  пана  Рубіна,  зокрема  не  допускало  його  

до  участі  у виборах,  що  було  оскаржено  у  суді)  він  програв  вибори  

ректора  на  користь представника попереднього керівництва цього 

закладу; [30]. 

 досі існує офіційна вимога про науковий і викладацький «бекґраунд» 

претендентів на зайняття  адміністративних  посад  у  ВНЗ,  наявність  у  

них  наукового  ступеня  та/або вченого  звання.  Це  унеможливлює  або  

значно  ускладнює  потенційний  прихід  до керівництва університетом 

або факультетом успішного представника бізнесу, який міг би активно 

модернізувати навчальний заклад;  

 ректор концентрує переважну більшість повноважень з управління ВНЗ у 

своїх руках: наприклад, рішення вченої ради ВНЗ, яка могла би бути 

певною противагою ректорові, вводяться в дію тільки наказом ректора, 

отже, не можуть набрати чинності без його особистої згоди. 

Продуктивних шляхів розв’язання цієї проблеми ректорського «міні-

феодалізму»  наразі  не  запропоновано.  Озвучено  пропозицію  створити  

посаду незалежного  від  ректора  «фінансового  секретаря»  ВНЗ,  якого  

призначатиме Міністерство  освіти  і  науки,  із  передачею  йому  
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фінансових  повноважень.  Але  такий крок, на думку ректора одного з 

київських університетів Віктора Огнев’юка, створить конфлікти між 

двома «співкерівниками» ВНЗ, поглибить, а не розв’яже проблему.  

Спробуємо проаналізувати дотримання цих орієнтирів у сьогоднішній 

системі  вищої освіти України в контексті побудови внутрішньої системи 

забезпечення її якості [70]. 

Щодо першого орієнтиру — політики забезпечення якості — слід 

визнати, що у більшості ВНЗ  України  функціонують  формальні  системи  

забезпечення  якості  у  вигляді  комісій, очолюваних  відповідальними  

особами  (голови  чи  профільні  проректори).  Однак  не  всі стейкголдери 

приймають на себе обов’язки щодо гарантування якості, існують проблеми із  

дотриманням  принципів  академічної  доброчесності  та  усуненням  проявів  

академічного шахрайства, забезпеченням автономії викладачів від 

адміністративного тиску начальства, бажанням  зберегти  існуючий  статус-кво  

та  корупційно-лоббістську  рівновагу  із недопущенням  «інакомислячих»  до  

управлінської  вертикалі  навчальних  закладів  тощо.  

Зовнішні стейкголдери також часто практично не залучені до розробки 

навчальних програм, оскільки бажання зберегти «старі кадри» у багатьох 

керівників ВНЗ домінує над бажанням дати студентам якісну освіту та сучасні 

компетентності, актуальні на ринку праці як Європи, так і України.   

Другий  орієнтир  —  розробка  і  затвердження  програм  —  на  

сьогоднішній  день  також реалізований слабо, і це пов’язано не лише із 

переважно низькою якістю професорсько-викладацького складу багатьох ВНЗ, 

небажанням більшості викладачів удосконалюватись для роботи у якісно нових 

умовах, із новими студентами, новими викликами системі вищої освіти, але й із 

острахом змін, пасивністю студентів у відстоюванні свого права на якісну 

освіту,  а  також  небажанням  багатьох  керівників  ВНЗ  реально  

реалізовувати  вибіркову компоненту навчальних програм із  конкуренцією 

предметів та  викладачів,  що  природно вимагає додаткових витрат.  [70]. 

Третій  орієнтир  —  студентоцентроване  навчання,  викладання  та  

оцінювання  —  часто декларується сьогодні як головна місія університетів, 
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однак до реального втілення іще дуже далеко. Закладами не враховується 

розбіжність у рівнях підготовки абітурієнтів і протягом першого року навчання 

часто не проводяться коригувальні курси із ключових дисциплін, не 

пропонуються різноманітні способи надання якісних освітніх послуг для 

студентів із різними потребами та вимогами, нечасто застосовуються різні 

педагогічні методи і прийоми у роботі із студентами, розвитку не лише hard 

skills, але й soft skills. Високий рівень дистанції влади, притаманний  

українському  суспільству  загалом,  проектується  і  на  стосунки  «викладач-

студент» в тому, що студенти часто побоюються висувати вимоги надання 

якісних освітніх послуг, здійснення об’єктивної оцінки професорсько-

викладацького складу закладів вищої освіти,  що  впливає  і  на  ступінь  

взаємної  поваги  студентів та  викладачів. Якщо в американській системі освіти 

викладач повинен із перших зустрічей завойовувати увагу та повагу студентів, 

то вітчизняна система вищої освіти часто продовжує практики радянської 

моделі,  коли  навіть  некомпетентного  викладача  практично  неможливо  

замінити чи звільнити, оскільки його працевлаштування та кар’єрне просування 

базується скоріше на особистих зв’язках та освітньому конформізмі, ніж на 

конкуренції компетентностей і знань [33]. 

Четвертий  орієнтир  —  зарахування,  досягнення,  визнання  та  

атестація  студентів  — реалізується  на  низькому  рівні,  оскільки  досі  

збереглися непрозорі процедури вступу в університети на старші курси після 

коледжів та в магістратуру, байдужість викладацького складу ВНЗ щодо  

забезпечення  об’єктивного  оцінювання  студентів,  визнання  їхніх здібностей  

та  досягнень,  створення  штучних  бар’єрів  для  студентської  та  

викладацької мобільності багатьма адміністраторами вітчизняних ВНЗ тощо. 

[37].  

П’ятий  орієнтир  —  якісний  викладацький  персонал  —  є  достатньо  

болючою  проблемою вітчизняної  системи  вищої  освіти.  Тривалий  час  як  

спадок  від  радянської  системи формування кадрового потенціалу ВНЗ в 

Україні критеріям якості персоналу приділялась значно менша увага, ніж 

критеріями непотизму чи хабарництву при прийомі на роботу і просуванні  по  
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службі.  Відгуки  студентів  про  інтелектуальний  рівень  викладачів,  якість 

лекцій  та  семінарів,  потрібність  чи  непотрібність  окремих  дисциплін,  

рівень  володіння мовами  та  новітніми  методами  навчання,  корупцію  

практично  не  враховувались керівництвом ВНЗ, оскільки сама система вищої 

освіти була побудована таким чином, що кандидатами  і  докторами  наук  

часто  ставали  не  справжні  вчені,  а  «шукачі  дипломів», наближені до 

освітньої діяльності та окремих осіб, або ж «бізнесмени в науці», які змогли 

профінансувати як самий захист, так і написання і подальший супровід 

наукової роботи. За таких умов працівники ВНЗ, справжні дослідники і вчені, 

здобуваючи звання та ступені, проходили «організаційний терор» формалізму 

та бюрократизму. Нерідко сама процедура захисту  дисертації  займала  значно  

довший  і  більш  ресурсно-витратний  період  (в  усіх значеннях  цього  слова), 

ніж  саме  написання  наукової  роботи. А  система,  коли  за  гроші можна було 

«пропхнути» на захист будь-що і будь-кого, позбавляла мотивації до наукових 

пошуків вчених. На заміну їм приходили бізнесмени, чиновники та інші 

«шукачі» наукових пенсій та привілеїв, які не змогли сформували справжню 

наукову еліту країни. До того ж, про  конкурентоспроможність  українських  

викладачів  у  європейському  чи північноамериканському освітньому просторі 

було годі й думати.Усе це підривало мотивацію викладачів до праці, студентів 

— до навчання, і в кінцевому рахунку призвело до суттєвих репутаційних втрат 

системи вищої освіти України загалом. За таких умов не лише політична еліта 

країни намагається вчити своїх дітей закордоном, але й представники 

середнього класу шукають можливості навіть у непрості економічні часи дати 

своїм нащадкам якісну освіту. А якість сьогодні, на жаль, є характеристикою не 

вітчизняних, а саме зарубіжних ВНЗ, які дбають про репутацію, прозорість, 

чесність та інші ознаки, не притаманні загалом українській вищій школі. 

Незважаючи на суттєві виклики, які стоять перед системою вищої освіти 

сьогодні, й досі репутацію у вітчизняній освіті в переважній більшості 

університетів не ставлять на перше місце, апелюючи до проблем із 

формуванням спецфонду, кількістю студентів, яка зменшується із року в рік, 

потребами збереження штату викладачів  за  постійного  скорочення  бюджету,  
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необхідністю  вчити  будь-кого,  хто платоспроможний  за  кризових  часів,  

важкими  умовами  роботи  професорсько-викладацького складу ВНЗ тощо. 

[32]. 

Шостий орієнтир — навчальні ресурси та підтримка студентів — 

пов’язаний з урахуванням специфіки навчання різноманітного студентського 

контингенту (від слухачів МВА-програм, іноземців  до  студентів  заочно-

дистанційної  та  денної  форм  навчання).  Не  у  всіх університетах 

керівництво усвідомлює те, що часто викладачі бакалаврату не можуть на 

високому  фаховому  рівні  викладати  на  магістерських  програмах,  особливо  

бізнес-спрямування, і до їх розробки потрібно залучати практиків, а іще краще 

— запрошувати саме  їх  працювати  із  студентами  в  навчальних  аудиторіях.  

Також  існують  проблеми  із доступом  викладачів  до  актуальної  наукової  

літератури  англійською  мовою,  оскільки  за умов  скорочення  фінансування  

університети  «економлять»  на  витратах на передплату зарубіжної літератури, 

навчанням іноземців англійською мовою, оскільки рівень володіння нею у 

багатьох українських вчених лишається невисоким. Незважаючи  на  те,  що  

кількість  іноземців, які навчаються в Україні  англійською та російською  

мовою,  поступово  скорочується  (порівняння  2014-2015  та  2015-2016  н.р.  

демонструє, що кількість іноземних студентів, що навчаються українською 

мовою, зросло майже на 33%, а російською та англійською – впало на 25 та 7% 

відповідно), стратегія на зростання загальної кількості іноземних студентів в 

Україні із одночасною диверсифікацією країн їх походження (у 2015 р. в 

Україні навчалося 63906 іноземних студентів із 148 країн світу  порівняно  із  

53664  у  2011  р.)  вимагає  підвищення  якості  як  освітніх  програм, 

матеріального забезпечення навчання, а також якості професорсько-

викладацького складу. [37]. 

В адміністрації багатьох університетів України, особливо державних, 

немає розуміння того, що в якість потрібно інвестувати. Так, в британських 

університетах від 20 до 25% їх бюджету спрямовується у підтримку системи 

гарантування якості освіти, тоді як більшість  ректорів українських  ВНЗ  
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вважають  цю  роботу  волонтерством  або  громадськими  обов’язками,  не 

забезпечуючи жодних ресурсів на її підтримку.  

Сьомий  орієнтир  —  інформаційний  менеджмент  —  пов’язаний  із  

розробкою адекватних індикаторів оцінки діяльності ВНЗ за різними 

напрямками, оцінкою профілю студентського контингенту,  рівня  успішності  

та  відрахування  студентів,  задоволеності  освітніми програмами та 

навчальним процесом. І якщо адміністрація ВНЗ переважно володіє усією цією  

інформацією,  проводить  періодичні  оцінки  ефективності  діяльності  

закладів,  то проблеми виникають саме в реагуванні на виявлені недоліки, 

закритості цієї інформації від широкого загалу, небажанні виносити «сміття із 

хати» тощо. Багато сайтів університетів не дають повної інформації про 

особливості навчання в тому чи іншому закладі, детального опису профілю 

програм та дисциплін, які пропонуються до вивчення, особливо англійською 

мовою.  [36].  

Восьмий орієнтир — публічність інформації — є найбільш проблемним. 

У рейтингу прозорості університетів-2016  від  CEDOS  із  максимально  

можливих  100  балів  Києво-Могилянська академія  набрала  72,2  бали,  КПІ  

—  67,  НУБіП  —  66,823.  Переважна  ж  більшість  із  168 університетів,  що  

пройшли  моніторинг,  набрали  в  межах  30  балів,  що  свідчить  про 

інформаційну закритість багатьох університетів, особливо в питаннях 

фінансової прозорості, наявності на сайті стратегічного плану розвитку ВНЗ та 

інформування про зміст навчання. [24]. 

Результати  студентських  опитувань  щодо  рівня  викладання  у  ВНЗ  

також  багатьма університетами не беруться до уваги при розробці нових і 

актуальних курсів, проведенні ефективної кадрової політики, як це, наприклад, 

практикується у США, Польщі. Рейтинги професорсько-викладацького  складу  

лише  зрідка  оприлюднюються  на  сайтах,  оскільки підписання контрактів в 

українських університетах переважно є непрозорою процедурою, адже 

лояльність до керівництва й доці цінується вище професіоналізму. Про 

преміювання кращих викладачів університетів узагалі годі й говорити, оскільки 
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лише невелика кількість ВНЗ України практикують такий механізм підвищення 

мотивації до якісної роботи.   

Дев’ятий  орієнтир  —  поточний  моніторинг  і  періодичний  перегляд  

програм  —  є  також переважно  формальним  у  вітчизняних  реаліях.  Як 

зазначалось вище, оскільки якість як студентів, так і професорсько-

викладацького складу ВНЗ переважно є невисокою, то курси, засновані на 

наукових розробках, не є поширеним явищем, а ефективність та об’єктивність 

оцінювання  нівелюється  «телефонним  правом»,  яким  часто  користуються  

завідувач кафедри, декани, директори інститутів та інші представники 

адміністрації університетів, що справляють  тиск  на  викладачів,  змушуючи  їх  

порушувати  принципи  академічної доброчесності.  Оновлення  програм  за  

вимогою  зовнішніх  та  внутрішніх  стейкголдерів практикується у невеликій 

кількості університетів, які вчасно зрозуміли та зорієнтувались у новому 

конкурентному середовищі, особливо за умов відсутності державної 

гарантованої підтримки. [39]. 

Десятий орієнтир — регулярне зовнішнє забезпечення якості — 

пов’язаний із створенням незалежного  від  Міністерства  освіти  і  науки  

України  органу  забезпечення  якості  освіти (НАЗЯВО — Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти), на який покладені 

повноваження формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, 

розробки положення  про  акредитацію  освітніх  програм  та  їх  проведення,  

аналізу  якості  освітньої діяльності університетів, проведення ліцензійної 

експертизи, формування критеріїв оцінки якості освітньої діяльності, у тому 

числі наукових здобутків ВНЗ України, за якими можуть визначатися їх 

рейтинги тощо. Незважаючи на те, що у 2015–2016 рр. виникали численні 

скандали, пов’язані із репутацією окремих представників та очільників 

НАЗЯВО, сьогодні для забезпечення діяльності цього органу передбачене 

окреме фінансування у розмірі 12,6 млн грн.26 Аналогічні до українського 

НАЗЯВО, в Європі функціонують численні національні зовнішні агенції  

(наприклад, The Polish Accreditation Committee — PKA, Norwegian Agency for 

Quality Assurance in Education — NOKUT).   
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Якщо аналізувати системи забезпечення якості освіти у переважній 

більшості університетів України сьогодні, то можна констатувати, що усі вони 

наражаються на опір наявноїі ієрархії влади,  сформованої  моделі  розподілу  

посад  через  особисті  зв’язки,  наявного патерналістського типу мислення 

тощо. І це буде тривати рівно доти,  доки студенти, як споживачі  освітніх 

послуг,  не  почнуть  вимагати  якісної  освіти та усвідомлювати цінність 

компетенцій, а не диплому. Конкуренція за студента вже сьогодні змушує ВНЗ 

по-іншому оцінювати важливість міжнародної співпраці, ніж це було десять 

років назад, актуальність публікацій у якісних виданнях, залучення у проектну 

діяльність тощо. «Подушка безпеки» у вигляді бюджетного фінансування дещо 

гальмує цей процес в державних університетах, проте активізує інноваційні 

освітні методики в приватних ВНЗ, хоча й не в усіх, зважаючи на вищезгаданий 

існуючий попит на дипломи замість знань.  [35]. 

Отже, можна зробити загальний висновок, що сучасний етап 

реформування освіти характеризується найбільш радикальною спробою 

здійснення модернізації освітнього процесу, спрямованої на посилення 

автономії навчальних закладів з одного боку і уніфікацією освітніх програм та 

стандартів – з іншого. Також не можна не відмітити наявність ряду істотних 

перешкод на шляху до оптимальної модернізації освіти. 

 

 

3.2. Розгляд модернізації вищої освіти на прикладі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

 

Для більш детального аналізу практичних аспектів сучасного етапу 

реформування та модернізації освіти нами було здійснене дослідження 

відношення викладачів та студентів до головних моментів освітньої реформи 

2014 року та до основних вищезазначених актуальних проблем у галузі освіти. 

Нами було опитано 5 викладачів різних кафедр та 5 студентів 

різноманітних напрямів підготовки. Опитування відбувалось у вигляді 
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глибинного інтерв’ю із усними стенографічно зафіксованими питаннями та 

відповідями. Варто зауважити, що є ряд питань є загальними (напр., питання 

про степінь ознайомленості із законом про освіту 2014 року, або про те, чому 

тим чи іншим студентом\викладачем було обрано для роботи\навчання саме 

КПІ), а є питання, що задавались виключно студентам або виключно 

викладачам – в залежності від змісту їх відповіді. В даному розділі ми 

спробуємо здійснити загальний аналіз результатів даного опитування.  

Спочатку проаналізуємо результати опитування викладачів. На питання, 

чому ними було обрано саме КПІ для професійної роботи та на модифіковане 

питання про те, що саме подобається їм у даному навчальному закладі, 

практично всі зазначили, що КПІ тою чи іншою мірою – навчальний заклад, 

котрий орієнтується на стратегічні особливості розвитку освіти і науки, на 

наявність інтегральну освіту, на прискіпливу увагу до рівня якості надання 

освітніх послуг. Проте деякі відповіді вказують на ситуативність такого вибору 

(напр., див. Додаток 1.5), що свідчить про відсутність можливостей у сучасних 

суспільно-економічних умовах здійснювати цілком мотивований виключно 

суттю справи вибір.  

На питання про ставлення до закону про вищу освіту в Україні 2014 року 

практично всі викладачі відповіли, що зміни, впроваджені цим законом загалом 

є позитивними. Проте практично всі викладачі стверджують, що є ряд проблем 

із технічним впровадженням запропонованим законом змін. Також варто 

зауважити, що ознайомлення із даним законом у більшості викладачів носить 

частковий характер. 

Кажучи про основні проблеми сучасної української вищої школи, 

викладачі КПІ виокремлюють наступні: 

 наявність великої кількості паперової роботи (див. дод.1.1.), 

недостатній рівень захищеності викладача від бюрократичних 

процесів (див. дод.1.3.); 

 наявність проблем із початковою школою та демографічних 

проблем є причиною низького рівня освіченості студентів та 

низької мотивації їх до навчання; 
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 недостатність годин на читання фахових дисциплін зі 

спеціальності, деколи – неправильний розподіл годин на 

практичні\теоретичні заняття, деколи – неадекватний менеджмент 

поділу студентів на групи для практичних занять; 

 недостатність матеріально-технічної бази (див. дод.1.4.); 

 недостатній рівень фінансової та організаційної підтримки наукової 

діяльності працівників університету; 

 відсутність адекватних можливостей обміну викладацьким та 

науковим досвідом. 

Також викладачами фіксується необхідність щільного зв’язку теоретичної 

підготовки із практичними навичками, що повинно забезпечуватись тісною 

співпрацею навчальних закладів із організаціями, що в подальшому наймають 

працівників на роботу. 

Також звертається увага на істотний аспект закону про вищу освіту 2014 

року – зменшення кількості навантаження з 900 до 600 годин. Загалом можна 

зробити висновок, що технічно якісного стрибка у зменшенні обсягу роботи 

викладача не відбувається, проте загалом даний процес є позитивним, оскільки 

вивільняється істотна кількість часу на інші види робіт, окрім аудиторної 

(науково-дослідницьку, профорієнтаційну, на обмін досвідом, на інтеграцію 

різних наукових програм стажування тощо) (див. дод.1.3.). 

На питання стосовно ефективності впровадженої автономії вищих 

навчальних закладів відповіді неоднозначні. З одного боку, викладачами 

фіксується збільшення творчих можливостей по формуванню адекватних 

навчальних планів, котрі відповідають сутності спеціальності і не є 

продиктованими міністерством «зверху». Проте загального зростання відчуття 

«розв’язаних рук» не спостерігається, оскільки діяльність деяких кафедр, за 

словами викладачів, і до прийняття закону керувалася принципом автономії 

наукової та педагогічної діяльності. Це засвідчує досить цікавий момент: 

автономність діяльності окремих наукових та педагогічних підрозділів не 

визначається стовідсотково прийняттям того чи іншого закону, проте дуже 
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часто залежить саме від людського фактору (наявність вмотивованих, 

професійних працівників, сміливого та рішучого керівництва кафедри чи ВНЗ – 

в цьому плані цікавою є думка про те, що у КПІ рівень автономності завжди 

був доволі високий, оскільки керівництво КПІ ніколи не боялось відстоювати 

свої права перед міністерством – див. дод.1.3.). Тим не менше, серед опитаних 

викладачів загалом думка про автономію навчальних закладів викликає 

позитивну оцінку.  

Кажучи про автономію фінансову, варто зазначити, що більшість 

опитуваних викладачів фіксують недостатність цієї міри як міри по 

покращенню фінансової ситуації у ВНЗ, оскільки загальна фінансова ситуація в 

країні є настільки поганою, що як централізація, так і автономізація 

фінансування ВНЗ не призведуть до істотних покращень. Також низький рівень 

оплати роботи працівника університету викладачами фіксується як причина 

розриву між поколіннями,оскільки дуже мало спостерігається молодих кадрів у 

викладанні (див. дод.1.2.). 

Слушною та цікавою є думка про необхідність підвищення якості 

навчання,а не лише про увагу до його кількісних показників.  

Викладачам КПІ також було поставлено ряд питань стосовно взаємодії зі 

студентами, проблем, з якими студенти стикаються протягом навчання, бачення 

«портрету» ідеального\поганого студента, проблем працевлаштування та 

робочої зайнятості студентів під час навчання. 

Загальна картина відповідей дає можливість зробити висновок, що 

викладачі фіксують проблему мотиваційного конфлікту у студентській 

діяльності. Констатується проблема відсутності у студентів розуміння 

подальшої діяльності за отриманою спеціальністю, поступлення у вищі 

навчальні заклади за «інерційним» принципом, коли сам факт отримання вищої 

освіти постає явищем нібито позитивним, нерозуміння студентом власних 

очікувань від вищої освіти. Також викладачі приділяють увагу проблемі 

зайнятості студентів у навчальний час, що призводить до зниження якості 

навчання. У дод.1.2. фіксується відсутність достатньої кількості нормативних 

процедур, котрі покликані були б унормувати графік навчання студентів із їх 
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роботою. Констатується надто формальний підхід до проблеми відвідування 

студентами занять. 

Участь студентів у обговоренні та вирішенні тих чи інших питань щодо 

спрямованості навчального процесу загалом викладачами сприймається добре, 

проте у деяких відповідях сприймається як проблема, оскільки висувається 

контрпитання про те, якою мірою студенти самі готові до такого діалогу (див. 

дод.1.3.) – тим більше, якщо говорити про те, що після початкової школи в 

студентів ще не повністю розвинена мотивація стосовно своєї подальшої 

зайнятості. Стосовно цього моменту висувається думка про слушність практики 

отримання досвіду працевлаштування ще до поступлення у ВНЗ із метою 

отримання необхідного мотиваційного комплексу (див. дод.1.4.). 

Відповіді на питання стосовно студентської стипендії поділились на різко 

негативні і загалом позитивні. Загалом серед викладачів приймається думка про 

те, що студент із необхідністю повинен отримувати підтримку у своїй 

навчальній діяльності, проте дехто напротивагу стипендіальній підтримці 

пропонує збільшення можливостей отримання безплатної освіти (див. додаток 

1.4.). Це питання і відповіді на нього тісно пов’язані із питанням про фінансову 

незалежність та автономію, тому спектр відповідей є настільки широкий. 

У якості підсумку можна зазначити, що відповіді викладачів на питання, 

поставлені у інтерв’ю засвідчують глибоку зацікавленість та усвідомлення 

необхідності модернізації освіти в Україні, проте одночасно констатують і 

обережне та критичне ставлення до способу впровадження освітніх реформ.  

Аналіз опитування студентів КПІ дає можливість стверджувати, що 

основне коло проблем, що непокоять студентів, стосується наступних аспектів: 

 недостатність практичних занять із профільних дисциплін, що 

призводить до низького ККД навчання; 

 надмірна кількість дисциплін, що вивчаються, тим самим 

перевантажуючи обсяг необхідної для проходження атестацій 

роботи; 

 формалізація стосунків викладачів та студентів, відсутність 

змістовної, партнерської взаємодії; 
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 непрозорість та «суб’єктивність» критеріїв оцінювання; 

 непрозорість та нерелевантність системи створення рейтингів, що 

впливає, у свою чергу, на неадекватність принципу нарахування 

стипендії; 

 недостатній рівень внутрішньої та зовнішньої комунікації всередині 

системи українських ВНЗ; 

 недовіра до викладацького складу як такого, що готовий до 

радикальних реформ та модернізації освіти; 

В якості загального висновку на основі опитування студентів варто 

зауважити, що студентська спільнота КПІ очікує більш радикальних змін, аніж 

викладачі, оскільки є сподівання, що реформування освіти принесе більший 

рівень релевантності вищої освіти соціальному замовленню та майбутньому 

працевлаштуванню. Водночас має місце недовіра до будь-яких зовнішніх спроб 

декларативного реформування. Цей момент можна зазначити спільним як для 

студентів, так і для викладачів КПІ. 
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Висновки до третього розділу 

 

Якщо аналізувати системи забезпечення якості освіти у переважній 

більшості університетів України сьогодні, то можна констатувати, що усі вони 

наражаються на опір наявної ієрархії влади,  сформованої  моделі  розподілу  

посад  через  особисті  зв’язки,  наявного патерналістського типу мислення 

тощо. І це буде тривати рівно доти,  доки студенти, як споживачі  освітніх 

послуг,  не  почнуть  вимагати  якісної  освіти та усвідомлювати цінність 

компетенцій, а не диплому. Конкуренція за студента вже сьогодні змушує ВНЗ 

по-іншому оцінювати важливість міжнародної співпраці, ніж це було десять 

років назад, актуальність публікацій у якісних виданнях, залучення у проектну 

діяльність тощо. 

Аналіз освітньої діяльності КПІ ім. І. Сікорського та глибинне 

опитування викладачів та студентів даного закладу дозволяють стверджувати, 

що у освітній спільноті відчувається високий рівень потреби у реальній, а не 

декларативній модернізації функціонування вищої освіти. І якщо викладачам 

притаманна більш розгалужена та критична оцінка реформаційних процесів та 

способу їх впровадження, то студенти, навіть деколи не володіючи 

інформацією про зміст освітніх реформ, досить згуртовано виступають за 

приведення вищої освіти у відповідність із специфікою своєї післянавчальної 

практичної діяльності. Також варто наголосити на тому, що як викладачі, так і 

студенти усвідомлюють необхідність та демонструють високий рівень 

готовності до змістовного, небайдужого діалогу. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ. 

 

4.1. Проблеми охорони праці у контексті модернізації 

 

Актуальним на сьогодні є дослідження зв'язку модернізації вищої освіти 

та охорони праці, тобто розгляд того аспекту,  як модернізація освіти може 

допомогти вирішити ті завдання, які ставлять перед собою фахівці з охорони 

праці.  

У електрoннoму кoнспекті з oхoрoни прaці зa редaкцією Aрлaмoвa O. Ю. 

нaгoлoшенo нa тoму, щo «трудoвa діяльність – це джерелo рoзвитку 

суспільствa, ствoрення мaтеріaльних, культурних і духoвних ціннoстей, 

передумoвa існувaння як кoжнoї oкремoї людини, тaк і людствa в цілoму. У 

прoцесі трудoвoї діяльнoсті рoзвивaються здібнoсті людини, мислення, чуттєве 

сприйняття світу». [7].   З тoчки зoру фізіoлoгії будь-якa трудoвa діяльність – це 

витрaти фізичнoї і рoзумoвoї енергії людини, aле ці витрaти неoбхідні і кoрисні 

для неї. Викoнуючи трудoві oбoв’язки, людинa прaцює не лише зaрaди свoгo 

блaгa, a зaдля блaгa суспільствa в цілoму. З екoнoмічнoї тoчки зoру трудoвa 

діяльність пoвиннa зaбезпечувaти мaксимaльнo мoжливий рівень 

прoдуктивнoсті, тoму oдним із зaвдaнь суспільствa є зaбезпечення тaких умoв 

її, кoли вoнa не буде спричиняти негaтивнoгo впливу нa здoрoв’я прaцюючих, 

не буде зaвдaвaти шкoди oтoчуючим людям тa дoвкіллю. В ідеaлі трудoвa 

діяльність пoвиннa нaдaвaти людині зaдoвoлення і не бути нaдмірнo вaжкoю чи 

нaпруженoю. Вaжкість тa нaпруженість прaці є oдними з гoлoвних 

хaрaктеристик трудoвoгo прoцесу. 

Вaжкість прaці – це тaкa хaрaктеристикa трудoвoгo прoцесу, щo 

відoбрaжaє перевaжне нaвaнтaження нa oпoрнo-рухoвий aпaрaт і функціoнaльні 

системи oргaнізму (серцевo-судинну, дихaльну тa ін.), щo зaбезпечують йoгo 

діяльність. Вaжкість прaці хaрaктеризується фізичним динaмічним 

нaвaнтaженням, мaсoю вaнтaжу, щo піднімaється і переміщується, зaгaльним 
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числoм стереoтипних рoбoчих рухів, рoзмірoм стaтичнoгo нaвaнтaження, 

рoбoчoю пoзoю, ступенем нaхилу кoрпусу, переміщенням в прoстoрі. 

Нaпруженість прaці – хaрaктеристикa трудoвoгo прoцесу, щo відoбрaжaє 

нaвaнтaження перевaжнo нa центрaльну нервoву систему, oргaни чуттів, 

емoційну сферу прaцівникa. Дo фaктoрів, щo хaрaктеризують нaпруженість 

прaці, віднoсяться: інтелектуaльні, сенсoрні, емoційні нaвaнтaження, ступінь 

мoнoтoннoсті нaвaнтaжень, режим рoбoти [7].      

Для крaщого розуміння вaжливості охорони прaці вaрто розглянути 

стaтистику зaхворювaності. У 2015 році в порівнянні з 2014 роком, відбулося 

зростaння рівня поширеності хвороб серед нaселення Укрaїни нa 0,57%.  

У структурі поширеності зaхворювaнь зa клaсaми хвороб серед 

нaселення Укрaїни в 2015 р. перше місце посіли хвороби системи кровообігу 

(31,0%; 52956,9 нa 100 тис. нaс.), друге місце – хвороби оргaнів дихaння (19,8%; 

33952,9 відповідно), третє місце – хвороби оргaнів трaвлення (9,9%; 16998,1 

відповідно), четверте місце – хвороби сечостaтевої системи (5,5%; 9382,3 

відповідно), п’яте місце – хвороби кістково-м’язової системи тa сполучної 

ткaнини (5,4%; 9301,8 відповідно) [69].      

Відповідно до Конституції Укрaїни, “людинa, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторкaнність і безпекa визнaються в Укрaїні нaйвищою соціaльною 

цінністю”(ст. 3), кожен громaдянин крaїни мaє прaво нa вільний розвиток своєї 

особистості (ст. 23) тa прaво нa освіту, нaвіть при цьому держaвa зaбезпечує 

доступність і безоплaтність вищої освіти в держaвних і комунaльних 

нaвчaльних зaклaдaх нa конкурсній основі зa Держaвним зaмовленням, 

розвиток вищої і післядипломної освіти різних форм нaвчaння, нaдaння 

держaвних стипендій тa пільг учням і студентaм (ст. 53) [8, с. 7-8]. 

Фізичне виховaння. Невід’ємною склaдовою освіти, якa зaбезпечує 

можливість нaбуття кожною особою необхідних нaуково обґрунтовaних знaнь 

про здоров’я і зaсоби його зміцнення, удосконaлення фізичної тa психологічної 

підготовки до ведення aктивного довгострокового життя тa професійної 

діяльності є фізичне виховaння осіб, що нaвчaються. З метою реaлізaції Укaзу 

Президентa Укрaїни від 28 вересня 2004 р. № 1148 “Про Нaціонaльну доктрину 
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розвитку фізичної культури і спорту” МОН Укрaїни здійснює контроль зa 

стaном фізичного виховaння в нaвчaльних зaклaдaх не зaлежно від 

підпорядкувaння, типу і форми влaсності з метою збереження здоров’я [14, с. 

801 – 850]). 

Нa нaшу думку, модернізaція освіти може  позитивно вплинути нa рівень 

здоров’я тa підвищення якості тa ефективності робочого процесу у сфері вищої 

освіти, виробництвa, тa інших сферaх, позитивно вплинути як нa студентів, тaк 

і нa виклaдaчів. 

Aнaліз опитувaння студентів тa виклaдaчів КПІ дaє можливість 

стверджувaти, що основне коло проблем яке стосується охорони прaці, є досить 

знaчним: 

- У дод.1.2. фіксується відсутність достaтньої кількості нормaтивних 

процедур, котрі покликaні були б унормувaти грaфік нaвчaння студентів із їх 

роботою. Констaтується нaдто формaльний підхід до проблеми відвідувaння 

студентaми зaнять. Це в свою чергу перевaнтaжує студентів, оскільки 

поєднувaти роботу і відвідувaти усі пaри стaє досить проблемним моментом.  

- Нaявність великої кількості пaперової роботи (див. дод.1.1.), 

недостaтній рівень зaхищеності виклaдaчa від бюрокрaтичних процесів (див. 

дод.1.3.). Це все призводить до розпорошення сил виклaдaчa, тa його 

перевaнтaженням. Вирішити цю проблему можливо оптимізувaвши цей нaпрям, 

шляхом втілення нових ефективніших моделей, які позбaвлять виклaдaчa 

перевaнтaження, тa нaдaдуть більше чaсу нa виклaдaцьку діяльність. 

- Тaкож звертaється увaгa нa істотний aспект зaкону про вищу освіту 2014 

року – зменшення кількості нaвaнтaження з 900 до 600 годин. Зaгaлом можнa 

зробити висновок, що технічно якісного стрибкa у зменшенні обсягу роботи 

виклaдaчa не відбувaється, проте зaгaлом дaний процес є позитивним, оскільки 

вивільняється істотнa кількість чaсу нa інші види робіт, окрім aудиторної 

(нaуково-дослідницьку, профорієнтaційну, нa обмін досвідом, нa інтегрaцію 

різних нaукових прогрaм стaжувaння тощо) (див. дод.1.3.). 

- Кaжучи про aвтономію фінaнсову, вaрто зaзнaчити, що більшість 

опитувaних виклaдaчів фіксують недостaтність цієї міри як міри по 
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покрaщенню фінaнсової ситуaції у ВНЗ, оскільки зaгaльнa фінaнсовa ситуaція в 

крaїні є нaстільки погaною, що як центрaлізaція, тaк і aвтономізaція 

фінaнсувaння ВНЗ не призведуть до істотних покрaщень. Тaкож низький рівень 

оплaти роботи прaцівникa університету виклaдaчaми фіксується як причинa 

розриву між поколіннями, оскільки дуже мaло спостерігaється молодих кaдрів 

у виклaдaнні (див. дод.1.2.). Нaслідком недостaтньої оплaти прaці виклaдaчів 

стaє збільшення ризиків професійних хвороб тa неможливість підтримки свого 

здоров’я нa нaлежному рівні, і тут мовa не лише про фізичне здоров’я aле й не 

менш вaжливе емоційне, психологічне здоров’я. Модернізaція освіти в 

контексті підвищення рівня оплaти прaці, безумовно мaтиме позитивний вплив 

нa цей aспект. 

- Водночaс, не менш вaжливою проблемою якa потребує вирішення, є 

погіршення стaну здоров’я студентів під чaс нaвчaння у ВНЗ. Тут бaгaто 

фaкторів впливу. Зa словaми опитaних студентів, перевaнтaженість студентів 

непотрібними дисциплінaми, фізичні тa розумові перевaнтaження під чaс сесії, 

некомфортні умови нaвчaння, з недотримaнням темперaтурних норм, 

невідповідні умови проживaння студентів, незбaлaнсовaне хaрчувaння у зв’язку 

з низьким розміром стипендії, все це впливaє нa якість нaвчaння тa здоров’я не 

нaйкрaщим чином, a отже ця проблемa мaє бути вирішенa шляхом модернізaції 

системи вищої освіти [43].      

- Створення умов для нaвчaння людей з обмеженими фізичними 

можливостями, тому що нa сьогодні у більшості укрaїнських вузaх не створенні 

рівні умови і можливості для нaвчaння тaких кaтегорій людей (див. дод.1.4.). 

- Нестaчa мaтеріaльно-технічного оснaщення призводить до 

неможливості студентaм зaдовольнити їх потреби у повноцінному нaвчaнні тa 

реaлізaції себе як фaхівців. 

- Попри велику чисельність нормaтивно-прaвових aктів які зaхищaють 

прaвa молоді нa достойне прaцевлaштувaння після зaкінчення вишу,  в 

реaльності не існує поки що досконaлого прaвового мехaнізму, і випускники 

вишів, чaстіше зa все, змушенні сaмостійно зaбезпечувaти себе робочими 

місцями. 
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- Можливість вільно і свідомо вибирaти професію, aбо 

переквaліфікувaтися нa іншу-ця функція не зaвжди є доступною в силу 

бaгaтьох причин-фінaнсових, ресурсних, оргaнізaційних. 

Підсумовуючи вищескaзaне, ми ввaжaємо що зa допомогою модернізaції 

системи вищої освіти можливо випрaвити усі ці недоліки, зробивши процес 

отримaння освіти ефективним, безпечним, комфортним, для кожного, тa тaким, 

що сприяє комплексному розвитку особистості тa професіонaлa свої спрaви. 

Отже модернізaція вищої освіти дaсть можливість реaлізовувaти 

принципи держaвної політики в гaлузі охорони прaці, з приводу соціaльного 

зaхисту як студентів тaк і виклaдaчів, як роботодaвців тaк робітників.  

 

4.2. Модернізaція освіти як чинник вирішення проблем нaдзвичaйних 

ситуaцій соціaльно-політичного хaрaктеру. 

 

Нa сучaсному етaпі розвитку світового суспільствa освітa стaє 

нaйвaжливішим елементом соціaльної сфери держaви, що зaбезпечує стійке 

економічне зростaння, соціaльну стaбільність, розвиток інститутів 

громaдянського суспільствa тa нaціонaльну безпеку держaви. Освітa зaбезпечує 

процес отримaння конкретною особою системaтизовaних знaнь, умінь тa 

нaвичок з метою їх ефективного використaння в професійній діяльності. Рівень 

освітньої підготовки нaселення є одним із покaзників, який хaрaктеризує 

конкурентоспроможність крaїни [61].      

І дійсно, як ми побaчимо дaлі,  пильний погляд держaви нa модернізaцію 

освіти не є випaдковим. Нa нaшу думку освітa-один з тих фундaментів, який 

формує в держaві не лише громaдянське суспільство, aле й створює можливості 

для зниження нaдзвичaйних ситуaцій соціaльно-політичного хaрaктеру. 

Соціaльно-політичні небезпеки зумовлюються виникненням різного роду 

соціaльних конфліктів, в основі яких є зіткнення двох чи більше 

різноспрямовaних сил з метою реaлізaції їх інтересів зa умов протидії. 

Джерелaми конфлікту можуть бути: соціaльнa нерівність, якa існує в 
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суспільстві, системa поділу влaди, мaтеріaльних блaг, політичних інтересів 

тощо.  

До соціaльно-політичних небезпек нaлежaть: тероризм, зaхоплення 

зaручників тa вaжливих об'єктів, виникнення локaльних військових конфліктів 

нa міжетнічній, релігійній основі, епідемії тощо [45].       

Ми ввaжaємо, що крaщим зaсобом профілaктики нaдзвичaйних ситуaцій 

соціaльно-політичного хaрaктеру може стaти якіснa освітa, якa стaє 

фундaментом для розвитку громaдянського суспільствa, потужної економіки, 

подолaння проблем соціaльної нерівності, міжетнічних, релігійних, соціaльних 

тa інших видів конфліктів. 

Потрібно комплексно підходити до питaння держaвної безпеки, оскільки 

погaний рівень освіти робить держaву неефективною, корумповaною, 

економічно відстaлою, a отже створює всі умови для виникнення соціaльно-

політичних небезпек. 

Водночaс, вaрто нaголосити, що високий рівень вищої освіти серед 

молоді, без реaльних можливостей зaстосувaти свої знaння тa реaлізувaти себе 

через неефективність держaви, її корумповaність, зaбюрокрaтизовaність, 

слaбкий розвиток економіки, може тaкож стaти фaктором виникнення НС 

соціaльно-політичного хaрaктеру.  

Нaприклaд у Тунісі є “162 зaклaди вищої освіти, серед яких 22 Вищі 

Інститути Технічної Освіти (ISET), і 6 Вищих Інститутів Педaгогічної Освіти 

(ISFM).” Свідомa політикa популяризaції вищої освіти призвелa до підвищення 

рівня грaмотності і проклaлa шлях до освіти “що тривaє все життя” [55].      

Aле сaме в цій крaїні, рушійною силою Жaсмиинової революції стaлa 

освіченa молодь [64].    

Вaрто згaдaти, тaкож, події в Укрaїні, мaйже усі укрaїнські революції 

розпочинaлa освіченa молодь  [18], [21].     

Підсумовуючи, можемо говорити про те, що високa освіченість нaселення 

може бути умовою виникнення протестних рухів, aле це крaщa aльтернaтивa, 

тому що вонa веде до змін, до розвитку, оскільки при низькому рівні освіти 

нaселення крaїни, зміни як тaкі стaють неможливими. 
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Сaме тому, aктуaльною для Укрaїни нa дaному етaпі є глибокa тa всебічнa 

модернізaція сфери вищої освіти з виділенням необхідних для цього ресурсів тa 

створенням мехaнізмів їх ефективного впровaдження. При цьому особливо 

знaчним є перехід крaїни нa євроінтегрaційний шлях розвитку. Для успішного 

здійснення процесів модернізaції освітньої сфери вaжливого знaчення нaбувaє 

прaвове регулювaння цієї сфери, яке стaє дійсним інструментом розвитку 

вітчизняної освіти [61].      

Вaрто нaголосити, що Укрaїнa успaдкувaлa досить розвинену рaдянську 

соціaльну інфрaструктуру, aле виникли проблеми у зв’язку з розбудовою 

сaмостійної держaви. Вaжливою склaдовою процесу держaвотворення постaло 

зaвдaння формувaння влaсної освітньої політики. Нa перший плaн висунулося 

зaвдaння, при збереженні позитивних нaдбaнь минулих років, створити 

нaціонaльну систему освіти як основу відтворення інтелектуaльного, духовного 

потенціaлу нaроду, виходу вітчизняної нaуки, техніки і культури нa світовий 

рівень, нaціонaльного відродження, нaціонaльної безпеки, стaновлення 

держaвності тa демокрaтизaції суспільствa в Укрaїні [10]. 

Основною склaдовою нормaтивної бaзи реформувaння вищої освіти 

сучaсної Укрaїни є Конституція Укрaїни, Держaвнa нaціонaльнa прогрaмa 

“Освітa” (“Укрaїнa ХХІ століття”), Нaціонaльнa доктринa розвитку освіти тa 

Зaкон Укрaїни “Про вищу освіту” № 1556-VII, тa інші 

Держaвнa політикa в освіті хaрaктеризується неперервним виробленням і 

здійсненням зaходів щодо реформувaння освітньої гaлузі. 

Зaгaлом можнa зробити висновок, що проблемa реоргaнізaції тa 

модернізaції освіти в Укрaїні тісно пов’язaнa із проблемою держaвної безпеки 

тa проблеми попередження нaдзвичaйних ситуaцій тa суспільних кaтaклізмів, 

оскільки сектор освіти мaє спрaву із нaйбільш динaмічною соціaльною групою 

– молоддю, котрa нaйчaстіше є кaтaлізaтором тa учaсником зaзнaчених 

ситуaцій.  
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Висновки до четвертого розділу 

 

Дослідження зв'язку модернізaції вищої освіти тa охорони прaці дaє нaм 

реaльну можливість стверджувaти, що існує сильний  зв'язок взaємовпливу 

модернізaції освіти нa вирішення проблем охорони прaці. До тaких проблем 

нaлежaть: 

 Недостaтній рівень зaхищеності виклaдaчa від бюрокрaтичних процесів; 

 Відсутність достaтньої кількості нормaтивних процедур, котрі покликaні 

були б унормувaти грaфік нaвчaння студентів із їх роботою, що в свою 

чергу перевaнтaжує студентів, оскільки поєднувaти роботу і відвідувaти 

усі пaри стaє досить проблемним моментом; 

 Зростaння рівня поширеності хвороб серед нaселення Укрaїни; 

 Перевaнтaженість студентів непотрібними дисциплінaми, фізичні тa 

розумові перевaнтaження під чaс сесії, некомфортні умови нaвчaння, з 

недотримaнням темперaтурних норм, невідповідні умови проживaння 

студентів, незбaлaнсовaне хaрчувaння у зв’язку з низьким розміром 

стипендії, все це негaтивно впливaє нa якість нaвчaння тa здоров’я; 

 Неефективні мехaнізми нaвчaльного процесу, нестaчa мaтеріaльно-

технічного оснaщення, що призводить до неможливості студентaм 

зaдовольнити їх потреби у повноцінному нaвчaнні тa реaлізaції себе як 

фaхівців; 

 Відсутність умов для нaвчaння людей з обмеженими фізичними 

можливостями у ВНЗ;  

 Проблеми  соціaльного зaхисту студентів тa виклaдaчів; 

 В реaльності не існує поки що досконaлого прaвового мехaнізму, і тому 

випускники вишів, чaстіше зa все, змушенні сaмостійно зaбезпечувaти 

себе робочими місцями. 

Ми ввaжaємо, що крaщим зaсобом профілaктики нaдзвичaйних ситуaцій 

соціaльно-політичного хaрaктеру може стaти якіснa освітa, якa стaє 

фундaментом для розвитку громaдянського суспільствa, потужної економіки, 
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подолaння проблем соціaльної нерівності, міжетнічних, релігійних, соціaльних 

тa інших видів конфліктів. Водночaс, вaрто нaголосити, що високий рівень 

вищої освіти серед молоді, без реaльних можливостей зaстосувaти свої знaння 

тa реaлізувaти себе через неефективність держaви, її корумповaність, 

зaбюрокрaтизовaність, слaбкий розвиток економіки, може тaкож стaти 

фaктором виникнення НС соціaльно-політичного хaрaктеру. Ми ввaжaємо, що 

високоосвіченa молодь, попри можливість ризиків виникнення НС, крaще ніж 

неосвіченa, тому що вонa веде до змін, до розвитку, оскільки при низькому 

рівні освіти нaселення крaїни, зміни як тaкі стaють неможливими. Зaгaлом 

можнa зробити висновок, що проблемa реоргaнізaції тa модернізaції освіти в 

Укрaїні тісно пов’язaнa із проблемою держaвної безпеки тa проблеми 

попередження нaдзвичaйних ситуaцій тa суспільних кaтaклізмів, оскільки 

сектор освіти мaє спрaву із нaйбільш динaмічною соціaльною групою – 

молоддю, котрa нaйчaстіше є кaтaлізaтором тa учaсником зaзнaчених ситуaцій.  
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене нaми дослідження дозволяє зробити нaступні висновки, 

пов’язaні із постaвленими зaвдaннями: 

1. стaновлення тa розвиток вищої освіти в Укрaїні періоду 20-х рр. ХХ ст. 

відбувaлось під впливом декількох суперечливих тенденцій. З одного боку, 

це укрaїнські визвольні змaгaння, котрі істотно підняли соціaльний зaпит нa 

отримaння знaнь вищої школи, причому – укрaїнською мовою, що, у свою 

чергу, призвело до прийняття політики «укрaїнізaції» рaдянською влaдою у 

20-х рр. Тaк чи інaкше, це зумовило хaрaктер розвитку вищої школи 

протягом усієї історії УРСР. 

2. При здійсненні будь-яких історіогрaфічних розвідок стосовно розвитку 

вищої школи до-рaдянського періоду тa періоду існувaння УРСР нaм вaрто 

утримувaтись від стереотипічно-негaтивної оцінки дaного періоду, оскільки, 

попри очевидні тотaлітaризуючі процеси в освіті, досліджувaний нaми 

хронологічно знaчний період історії Укрaїни, що припaдaє нa існувaння 

УРСР познaчений нaйбільш інтенсивним розвитком тa формувaнням вищої 

школи у прaктично всіх її aспектaх. Фaктично, вищa школa незaлежної 

Укрaїни отримaлa у спaдок доволі розгaлужену тa розвинуту, хоч і 

ідеологічно негнучку, систему вищої освіти, що зумовило особливості 

розвитку тa реформувaння\модернізaції остaнньої у період з 1991 по 2017 

роки. 

3. У нaпрямку змін в освіті тa нaуці Укрaїни  є aктуaльними нaступні зaдaчі: 

 Формувaння бaзису для розвитку нaуки, шляхом економічної підтримки 

мотивовaних, aктивних, нaціонaльно свідомих нaуковців, створення 

достойних умов прaці; 

 Підтримкa молоді тa зaлучення її до нaукової сфери з метою 

омолодження нaуки; 

 Видaння професійної літерaтури укрaїнською мовою; 
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 Розвиток укрaїнської культури тa мови у нaуково-технічній, літерaтурно-

гумaнітaрній, нaуково-природничій сфері; 

 Болонськa системa стaє викликом для подaльшої модернізaції освітнього 

процесу в Укрaїні. Виникaтимуть дискусії про системи оцінювaння якості 

освіти тa її гумaнітaризaцію, упрaвління освітнім процесом через 

інформaційні потоки. Ці тa безліч інших питaнь будуть предметом 

мaйбутніх досліджень. 

4. Для ефективності модернізaції тa розвитку освітньої системи є потребa у 

збільшені aвтономії як вузів, кaфедр, тaк і безпосередньо виклaдaчів, 

децентрaлізaції упрaвління освітою,  реaльнa ресурснa тa економічнa 

aвтономія, нaлaгодження зв’язку між бізнесом тa освітою, зaпровaдження 

ефективної, незaлежної системи оцінки якості освіти; перегляд 

держзaмовлення нa користь реaльних потреб економіки в фaхівцях певних 

сфер.  

5. Якщo aнaлізувaти системи зaбезпечення якoсті oсвіти у перевaжній 

більшoсті університетів Укрaїни сьoгoдні, тo мoжнa кoнстaтувaти, щo усі 

вoни нaрaжaються нa oпір нaявнoї ієрaрхії влaди,  сфoрмoвaнoї  мoделі  

рoзпoділу  пoсaд  через  oсoбисті  зв’язки,  нaявнoгo пaтернaлістськoгo типу 

мислення тoщo. І це буде тривaти рівнo дoти,  дoки студенти, як спoживaчі  

oсвітніх пoслуг,  не  пoчнуть  вимaгaти  якіснoї  oсвіти тa усвідoмлювaти 

цінність кoмпетенцій, a не диплoму. Кoнкуренція зa студентa вже сьoгoдні 

змушує ВНЗ пo-іншoму oцінювaти вaжливість міжнaрoднoї співпрaці, ніж 

це булo десять рoків нaзaд, aктуaльність публікaцій у якісних видaннях, 

зaлучення у прoектну діяльність тoщo. 

6. Aнaліз освітньої діяльності КПІ ім. І. Сікорського тa глибинне опитувaння 

виклaдaчів тa студентів дaного зaклaду дозволяють стверджувaти, що у 

освітній спільноті відчувaється високий рівень потреби у реaльній, a не 

деклaрaтивній модернізaції функціонувaння вищої освіти. І якщо 

виклaдaчaм притaмaннa більш розгaлуженa тa критичнa оцінкa 

реформaційних процесів тa способу їх впровaдження, то студенти, нaвіть 

деколи не володіючи інформaцією про зміст освітніх реформ, досить 



72 
 

згуртовaно виступaють зa приведення вищої освіти у відповідність із 

специфікою своєї післянaвчaльної прaктичної діяльності. Тaкож вaрто 

нaголосити нa тому, що як виклaдaчі, тaк і студенти усвідомлюють 

необхідність тa демонструють високий рівень готовності до змістовного, 

небaйдужого діaлогу. 

7. Дослідження зв'язку модернізaції вищої освіти тa охорони прaці дaє нaм 

реaльну можливість стверджувaти, що існує сильний  зв'язок взaємовпливу 

модернізaції освіти нa вирішення проблем охорони прaці. До тaких проблем 

нaлежaть: 

 Недостaтній рівень зaхищеності виклaдaчa від бюрокрaтичних процесів; 

 Відсутність достaтньої кількості нормaтивних процедур, котрі покликaні 

були б унормувaти грaфік нaвчaння студентів із їх роботою, що в свою 

чергу перевaнтaжує студентів, оскільки поєднувaти роботу і відвідувaти 

усі пaри стaє досить проблемним моментом; 

 Зростaння рівня поширеності хвороб серед нaселення Укрaїни; 

 Перевaнтaженість студентів непотрібними дисциплінaми, фізичні тa 

розумові перевaнтaження під чaс сесії, некомфортні умови нaвчaння, з 

недотримaнням темперaтурних норм, невідповідні умови проживaння 

студентів, незбaлaнсовaне хaрчувaння у зв’язку з низьким розміром 

стипендії, все це негaтивно впливaє нa якість нaвчaння тa здоров’я; 

 Неефективні мехaнізми нaвчaльного процесу, нестaчa мaтеріaльно-

технічного оснaщення, що призводить до неможливості студентaм 

зaдовольнити їх потреби у повноцінному нaвчaнні тa реaлізaції себе як 

фaхівців; 

 Відсутність умов для нaвчaння людей з обмеженими фізичними 

можливостями у ВНЗ;  

 Проблеми  соціaльного зaхисту студентів тa виклaдaчів; 

 В реaльності не існує поки що досконaлого прaвового мехaнізму, і тому 

випускники вишів, чaстіше зa все, змушенні сaмостійно зaбезпечувaти 

себе робочими місцями. 
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8. Ми ввaжaємо, що крaщим зaсобом профілaктики нaдзвичaйних ситуaцій 

соціaльно-політичного хaрaктеру може стaти якіснa освітa, якa стaє 

фундaментом для розвитку громaдянського суспільствa, потужної 

економіки, подолaння проблем соціaльної нерівності, міжетнічних, 

релігійних, соціaльних тa інших видів конфліктів. Водночaс, вaрто 

нaголосити, що високий рівень вищої освіти серед молоді, без реaльних 

можливостей зaстосувaти свої знaння тa реaлізувaти себе через 

неефективність держaви, її корумповaність, зaбюрокрaтизовaність, слaбкий 

розвиток економіки, може тaкож стaти фaктором виникнення НС соціaльно-

політичного хaрaктеру. Ми ввaжaємо, що високоосвіченa молодь, попри 

можливість ризиків виникнення НС, крaще ніж неосвіченa, тому що вонa 

веде до змін, до розвитку, оскільки при низькому рівні освіти нaселення 

крaїни, зміни як тaкі стaють неможливими. Зaгaлом можнa зробити 

висновок, що проблемa реоргaнізaції тa модернізaції освіти в Укрaїні тісно 

пов’язaнa із проблемою держaвної безпеки тa проблеми попередження 

нaдзвичaйних ситуaцій тa суспільних кaтaклізмів, оскільки сектор освіти 

мaє спрaву із нaйбільш динaмічною соціaльною групою – молоддю, котрa 

нaйчaстіше є кaтaлізaтором тa учaсником зaзнaчених ситуaцій.  
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екрaнa. 

  

https://goo.gl/q7T6vK
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ДОДАТКИ 

1. Глибинні опитування викладачів КПІ 

           Додаток 

1.1. 

Олексій, доктор соціологічних наук, професор, завідуючий однієї з 

кафедр в КПІ ім. Ігоря Сікорського. В КПІ працює з 2009 року. 

Чому Ви обрали саме КПІ? 

Мабуть найголовнішим було те, що мене надзвичайно привабила фігура 

ректора Михайла Згуровського. Який завжди виглядав, а після знайомства з 

ним виглядає ще потужнішим, надзвичайно прогресивний науковець, дуже 

масштабний, зі стратегічним мисленням адміністратор, що є дуже рідким 

поєднанням: і наука і адміністративні звитяги.Плюс також високий ступінь 

глобалізованості, інтегрованості в світове наукове співтовариство, 

англомовність- чесноти які рідко зустрічаються в наших ректорів. 

Чи знаєте Ви про новий закон про вищу освіту прийнятий у 2014 

році, і що саме? 

Я доволі багато знаю про нього, що перш за все він розроблявся за 

ініціативи і під проводом нашого ректора, багато новацій, якщо абстрагуватися 

від різних деталей, хоча диявол криється в деталях, але найголовніше те, що 

відбулося завдяки цьому законові перенесення центру прийняття рішень з 

міністерського рівня на рівень університетів, а в університетів з рівня 

центрально-університетської бюрократії на рівень кафедр.  

Якщо раніше навчальний план формувався кафедрою на основі якихось 

лекал які начебто десь були, лежали в міністерстві, то тепер ми маємо 

розв’язані руки і можемо творчо до цього підходити і запроваджувати якісь 

найкращі світові практики. І єдиним обмеженням є наша здатність і 

кваліфікація, але ніхто нас не обмежує. 

На вашу думку, що потрібно змінити  в освітньому процесі в КПІ?  

Це стосується всіх, не тільки КПІ, це все ж таки зменшити кількість 

паперової роботи, причому це стосується всього, і роботи адміністративної, і не 
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менш значущого-навчально-методичної роботи. Я вважаю це пережиток 

минулого 

Як Ви вважаєте, чому деякі студенти не навчаються або не 

мотивовані навчатися, які перешкоди для них є?  Чому вони вибирають 

вищу освіту але не навчаються? 

Комплексна дуже проблема. Перше-сучасна школа є надзвичайно 

неефективною, а точніше вона є ефективною в тому плані, що вона відбиває 

бажання та навички вчитися в учнів. Відповідно випускник стандартної школи 

не володіє навичками навчання, а бажання навчання в нього школа відбиває. 

Друге, демографічна яма. Тобто, тепер система вищої освіти має більше 

місць в своєму розпорядженні ніж абітурієнтів. Тобто будь-хто може вступити, 

ну не будь куди, але в вищий навчальний заклад, хай не рейтинговий, але з 

найгіршими результатами шкільними, ЗНО, можна для себе щось знайти, 

приватне, непрестижне, корумповане, але те, що дає диплом про вищу освіту. 

Відповідно все це демотивує, плюс звичайно економічна криза, тобто 

загальний макроекономічний, макросоціальний контекст який ускладнює 

звязок між академічною успішністю і потім успіхом в житті. 

На вашу думку, зараз правильне співвідношення між лекціями і 

семінарами чи потрібно щось змінювати? 

Правильне співвідношення. Тут неможливо дати відповідь абстрактно, це 

треба кожну дисципліну аналізувати комплексно з залученням автора 

дисципліни, з залученням студентів. Десь в якихось курсах потрібно більше 

одного, в інших-іншого. 

В чому перевага взагалі то ідеології теперішнього закону-що тут ми на 

місцях вирішуємо. 

Викладач каже : я вважаю мені потрібно більше лекцій. І якщо він мене 

як завідувача кафедри переконує, то я підтримую його чи її. 

Перевага цього закону в тому, що він не дає якогось шаблону, а все 

вирішується на місцях, творчо. Звичайно в тих межах яких творчість присутня. 

Але це вже інше питання, кадрове, чи всі кафедри фахові, прогресивні, 

розуміють дух цього закону. 
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На вашу думку, чи мають залучатися студенти до оцінювання 

програми і внесення в неї змін, рекомендацій, пропозицій? 

Скажімо так, готовий вести діалог будь з ким, але формалізувати цей 

процес було би непродуктивно, через зрозумілу відстань в обізнаності, 

компетентності студентів і викладача. Але тут знов таки, висока 

відповідальність кафедри, керівництва кафедри, що викладач повинен бути 

більш обізнаним ніж студенти. Якщо такого не трапляється, то це серйозні 

проблеми і тут є підстави висувати претензії  і санкції по відношенню до 

завідувачів кафедр. 

Ще є така проблема, коли випускники закінчують університет, 

володіють теорією, але у них мало практичних знань.  Які зміни потрібно 

впроваджувати щоб подолати цю проблему? 

Тут не треба впроваджувати зміни, такого просто не повинно бути. 

Кафедри, навчальні заклади, повинні мати щільний зв’язок з організаціями, їх 

керівниками, які наймають на роботу, працюють в полі, в практичні сфері Так і 

викладачі не повинні бути відірваними від життя, співпрацювати з бізнесом, з 

державними органами, з медіа, з міжнародними організаціями. Тоді це буде 

підвищувати практичну релевантність знань які студенти будуть отримувати. 

Але також потрібно позбутися ілюзії що навчальний заклад може відтворити 

повністю реальне життя. Навчальний заклад виконує дуже багато функцій, в 

тому числі-культивування критичного мислення, логічного мислення, розвитку 

аналітичних здібностей. Далеко не все це одразу знадобиться, але якщо все це 

розвинене, то випускник зможе цим всім скористатися і побудувати на цьому 

свою кар‘єру. 

Але модель Верховного суду на кафедрі права відтворити неможливо.  

Про це потрібно читати, дивитися лекції, дивитися репортажі з засідань 

Верховного Суду, вивчати стенограми, організувати практики, тобто 

максимально наближатися до життя. Тому що потім в реальному житті буде 

менше змоги теоретизувати. Буде вир життя, який буде вимагати готових 

рішень, і саме навчання дає змогу нагромадити ці лекали, шаблони для 

прийняття рішень. 
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Як Ви ставитесь до ідеї обміну досвідом між викладачами та вузами. 

Наприклад коли викладач викладає в кількох вузах? 

Дуже гарне питання. За наших реалій, практичних, це серйозна проблема, 

тут ніякого обміну досвідом не відбувається, викладач просто викладає для 

того, щоб мати додатковий заробіток і все. На превеликий жаль, інтеграція 

поміж Українськими Університетами перебуває трохи на нульовому рівні. 

Набагато легше поїхати чи запросити колег з Америки, ніж поїхати до Харкова. 

Чому? Тому що колеги з Америки приїдуть за свої, за рахунок університету, 

гранту, урядових грошей і нас можуть запросити так само за рахунок якогось 

фонду, а в Харків університет не сплатить, самому, не так вже й дешево їхати. 

Тобто це більш проблема недостатнього фінансування чи небажання 

університетів? 

В першу чергу фінансування, можливостей, в другу-велетенської 

кількості бюрократичної паперової роботи, яка таким чином ускладнює тут і 

зараз процес. 

І третє-відсутність потужних стимулів для того щоб така співпраця, 

інтеграція відбувалася. Звичайно, щось відбувається, але на превеликий жаль 

надто мало. 

Наші студенти їздять в рамках програми Erasmus навчатися до Євросоюзу 

на семестр, на рік, але я не памятаю щоб хтось поїхав до того ж Харкова чи 

Києво-Могилянської академії повчитися. Натомість в Америці провідні 

університети, в великих містах створюють консорціуми і ви навчаючись в Нью-

Йоркському університеті маєте змогу слухати курс в Колумбійському 

університеті і навпаки. 
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           Додаток 

1.2. 

Олександр, викладач, працює в КПІ на кафедрі прикладної математики, 

викладацький стаж 19 років. 

Чому Ви обрали саме КПІ? 

Саме для роботи? 

Так, для роботи.  

Вийшло так, що на останніх роках навчання, просто запропонували 

залишитись на кафедрі, власне все так і все почалося. Тут було майже без 

вибору (сміється).  

Якщо розглядати освітній процес в КПІ, що вам подобається в 

ньому?  

Одразу так важко сказати. Власне є деякі все ж таки непогані 

організаційні моменти, саме внутрішні: як побудовані програми, викладачі. 

Поки що важко щось тут  сказати. 

Якщо говорити про зміни,  що потрібно змінювати в навчальному 

процесі в КПІ, на вашу думку? В контексті співвідношення між 

програмами: більше лекцій, чи менше лекцій а більше семінарів, формат 

можливо змінювати? Як би Ви до цього підходили? 

Ситуація така, як завжди не вистачає годин, принаймі я читаю базові 

математичні дисципліни в себе на кафедрі. Дуже не вистачає годин, з різних 

обставин. Чи можна якось все це змінити? Важко сказати. Багато вже років 

кажуть, можливо все ж таки скорочувати  скорочувати години на гуманітарні 

дисципліни, і більше виділяти на профільні, але поки що великих зрушень в 

цьому питанні немає, максимум що зараз відбулося, це поміняли екзамени з 

гуманітарних дисциплін, на екзамени зі спеціальних. Я кажу про технічний 

напрямок, бо він мені ближче. Принаймні, що ще можна було б змінити, якщо 

брати все в купі, то це ту велика кількість паперової роботи, яку потрібно 

робити. Вимагають  багато всіх паперів: робоча програма, навчальна програма, 

дисципліни на кожний кредитний модуль ще по декілька документів потрібно 

підготувати.  Якщо це робити якісно, то звичайно на це йде багато часу.  
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 Що стосується співвідношення  між лекціями, практиками та семінарами, 

принаймні в тих дисциплінах що я читаю, мене принаймні все влаштовує, тобто 

баланс є.  

А як студенти, чи підходять вони, говорять що їм чогось не вистачає або 

навпаки чогось забагато?  Чи є певний такий зворотній зв'язок від студентів? 

Я принаймні отримую. Вони кажуть, іноді, щоб трохи більше часу там 

виділялися на практичні заняття, щоб можливо можна було не так бігом бігом 

бігом про все дізнаватися, а хоча б трохи більшу увагу приділяти там. Можливо 

тоді більше прикладів розв'язати, написати більше контрольних, щоб краще 

потренуватися, розібратися з тим що було. А також кажуть, що навіщо нам 

вчити на різних технічних спеціальностях непрофільні дисциплін. Це зараз 

добре, бо в нас залишається десь дві історії У то було три різних історії за 

перші три роки, причому з екзаменами. Другий курс, він принаймні не дуже 

полюбляє філософію, саме в тому вигляді як вона викладається зараз.  Тобто 

кажуть, що краще було б змінити баланс між профільними та не профільними 

дисциплінами.  Можливо є сенс якось корегувати,  але тут не все залежить від 

викладачів, від кафедри. 

Як Ви вважаєте  від кого це  залежить, від завідуючого кафедри,  це 

залежить від проректора, ректора, від міністерства? 

Я не знаю точно ситуацію зараз, але ще два, три роки тому, обсяг 

гуманітарних дисциплін, тобто якраз співвідношення, визначалося ще на рівні 

міністерства. Зараз, нам здається мають дати чи дали вже автономію для вузу, 

але наскільки вона реалізована- я не знаю.  Тобто, якщо все це вирішується на 

рівні вузів, то скоріш за все, вчена рада вузу, тобто ректор, проректори, плюс 

декани, завідувачі  кафедр, мають якось між собою ці питання з’ясовувати. 

Головна проблема, яка теж виникає, це звичайно зменшення навантаження на 

викладачів для профільних дисциплін на технічних спеціальностях. Якщо їх 

зменшувати, то скорочується навантаження, а  скорочення  завантаження це 

скорочення зарплатні. Звичайно на це ніхто не хоче піти, але якось на рівні 

вузу, можливо це можна вирішити. 
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На вашу думку потрібно щоб зарплата не була прив'язана до 

кількості годин викладання?  

В ідеалі так, власне зарплата має бути просто як ставка, можливо як 

роблять в багатьох західних університетах коли викладач читає один, максимум 

два курси, але повністю читає їх. В нас іноді буває що читає два, три лекційні 

курси, плюс ще різні практичні, семінарські заняття. Внаслідок цього 

відбувається розпорошення. 

На вашу думку, чи є інтеграція і співпраця між різними вузами 

України, коли викладач викладає в кількох вузах? Чи все ж таки не 

вистачає цього? 

Я принаймні  не бачу цього, на своєму рівні. Тобто, іноді складається 

враження, це до речі не лише в освіті, а й в науці так, що є деякі окремі групи 

на рівні вузів, чи на рівні якихось там наукових шкіл, які “варяться у власному 

соці” і якогось  обміну досвідом не відбувається. Можливо хтось намагається 

організовувати, але поширеної інформації про це в мене немає, принаймні я  не 

чув такого, що буде семінар, де можна зібратися, обмінятися досвідом, навіть 

на рівні КПІ.  Жодного разу не бачив такої інформації.  

Чи знаєте Ви про новий закон про вищу освіту прийнятий у 2014 

році, і що саме? 

З того що я про нього пам'ятаю, він мав, по-перше, зменшити 

навантаження викладачів, на той момент це в нас було на ставку асистента 

більше ніж 900 годин, і  поступово відбувалось скорочення до 600-650 годин. 

Далі, наскільки я пам’ятаю, він  змінив  рівні освіти, тобто чітко виділив три 

рівня освіти, включивши аспірантуру -PhD, як це зараз модно називати, як 

третій рівень. Цим законом взагалі відкинулися спеціалісти, з них зробили 

магістрів другого рівня, або другого типу.  

Чи відчули Ви особисто на собі настання автономії у вищій освіті, яка 

передбачалася цим законом? 

Особисто у мене, по деяких дисциплінах з’явився  екзамен замість заліку, 

поміняли відповідні заходи між технічними дисциплінами та не технічними.  
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Уявіть себе на місці людини, яка приймає ключові рішення про 

зміни: це може бути завідуючий кафедрою, це може бути ректор, що би ви  

змінювали в принципі, якщо брати в контексті КПІ, зокрема вашої 

кафедри? В контексті співвідношення між програмами: більше лекцій, чи 

менше лекцій а більше семінарів, формат можливо змінювати, оплата 

праці? Як би Ви до цього підходили? 

Якщо так казати, звичайно, гіпотетична ідеальна ситуація, оскільки я не 

знаю всієї “кухні” цієї справи,  як щодо цього треба зробити, але просто як 

пунктами було б мабуть таке: перше, це все ж таки якось зменшити паперове 

навантаження, умовно паперове,  бо підготувати, роздрукувати і завантажити в 

кампус, це фактично одне й те саме буде. По-друге, можливо все ж таки 

спробувати приділити увагу якості навчального процесу а не кількості, 

можливо в кількості поки що не треба нічого змінювати, але щоб це було 

якісно. Бо  власне саме на це  скаржаться студенти всіх факультетів, треба лише 

почитати відомі пабліки, багато кажуть що викладач дає неякісні знання, 

викладач не якісно ставиться до лекцій, це мабуть треба змінити в першу чергу. 

Але як, це не так що вжух, і все стало на свої місця.   

Гаразд, як змінювати ситуацію, коли не вистачає комунікацій або 

діалогу, щирого, відвертого, між викладачами та студентами? Як би Ви це 

змінювали? 

Можливо якось треба вводити проміжну ланку між ними, я не знаю хто  

може виступати в цій ролі. Можливо якщо брати поточні ієрархії, то можливо 

цю роль мали брати на себе студради, можливо.  Бо дійсно, багато студентів 

просто побоюються щось сказати викладачу і намагаються просто якось 

пристосуватися до нього.  

Як Ви вважаєте,  наскільки стипендії сьогодні є мотивуючим 

фактором навчатися і чи взагалі вона важлива студентам? 

Я вважаю що все ж таки вона є важливою, оскільки ситуація в студентів 

різна. Наскільки вона сильна мотивуюча?  Ну мабуть зараз і не на стільки, але 

власне вона повинна бути стимулом. Як це зробити? Варіанти можуть бути 

різні, наприклад можна ввести якусь дуже мінімальну стипендію, яку дійсно 
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видавати за мінімальні показанні знання, але так щоб воно не грало якоїсь 

важливої ролі для студента. А ось вже дійсно за високі знання треба щоб 

стипендія  була суттєво вища. Я не пам'ятаю як там в нас зараз змінилося, але 

згадуючи ситацію рік, два тому там була різниця між звичайною підвищеною 

близько 100 грн здається. Для багатьох це була абсолютна мотивацію  

намагатися показати якісні знання.  Ну і плюс можливо тут мотивацією для 

навчання була б не настільки сама стипендія, її розмір, наявність, а як би 

перспектива того що ці знання, які дають студенту, будуть десь потім 

використовуватися, про що  багато кажуть зараз. Немає зараз наприклад 

якихось проектів, до яких можна було залучити студента, щоб він побачив як 

теоретичні знання використовуються на практиці . Це було б навіть кращим 

стимулом ніж стипендія. 

Тобто не вистачає якоїсь співпраці університетів, науки, бізнесу?  

Так, бізнесу, економіки, виробництва, ну власне те що було раніше. Зараз 

скажімо айті спеціальності, вони трохи попереду, бо ті хто йдуть на айті 

спеціальності, вони знають де вони будуть працювати, і що вони можуть за 

допомогою цих знань зробити. При тому що у багатьох випадках, ці знання 

студенти знов таки набувають самостійно а не за допомогою інституту. А ось 

вже інші спеціальності, якщо що в Україні немає виробництва, куди піде 

працювати студент? Не так багато вже можуть поїхати і знайти роботу за 

кордоном. Був би зв'язок, дійсно, освіта-наука-виробництво-бізнес, було б 

звичайно набагато краще. 

В контесті того що цей закон дає автономію вузам і вони можуть 

створювати різні наукові виробництва, підприємства, таким чином вони 

можуть бути більш фінансово самостійними. Як Ви ставитесь до ідеї 

розвитку своїх підприємств на території вузу, таких, які будуть виробляти 

різноманітні інтелектуальні продукти? 

Ідея цікава, ідея навіть дуже непогана, але принаймні реалізація, може 

бути як завгодно.Це можна зробити формально, коли формально є, але реально 

нічого немає,  як в нас багато що може робитися. Все як завжди залежить від 

реалізації. Народна мудрість каже: “Гладко было на бумаге, да забыли про 
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овраги”. Так що може бути все що  завгодно. КПІшний мем  “Politeco Science 

City”(усміхається) всім відомий.  

На вашу думку, чи вистачає фінансового забезпечення викладачам, 

чи потрібно проводити якісь зміни тут, враховуючи українські  реалії?  

Так, звичайно зарплати дуже мінімальні, і саме це мабуть є однією з 

причин розриву поколінь у викладанні. Тобто не знаю як на інших факультетах, 

але в нас майже немає молодих кадрів.  Тобто людина після того як вона 

закінчила інститут ,  не має стимулу, вона не бачить перспективи для того щоб 

залишитися на кафедрі працювати. Важко отримувати зарплату, тим паче 

зарплату асистента, без педагогічного стажу, без ступеня, і при цьому більше 

ніде не працювати і  якось жити. Звичайно, деякі якось намагаються, але багато 

хто шукає якусь роботу поза інститутом, але вже власним чином.  Звичайно 

інститут тут ніяк не допомагає, але й на щастя не заважає.  

А як Ви ставитесь до того, що деякі студенти коли навчаються, ще 

намагаються паралельно десь працювати?  Як це впливає на їхній 

навчальний процес, зокрема?  

Як завжди тут є дві сторони, з одного боку це звичайно в плюс, за умови 

якщо студент працює за спеціальністю. Наприклад, якщо студент навчається на 

айті спеціальності, і працює десь теж в айті фірмі, це звичайно в плюс, бо 

інститут зараз дає більш теоретичні знання, а там він набуває більше 

практичних навичок.  Проблема в тому, що часто через це в них виникають 

проблеми з навчанням.  Є викладачі які можуть з  розумінням поставитися до 

того студент відсутній, звичайно якщо студент попередньо там підійде і 

розкаже про свою ситуацію, він попередить, домовиться як він  буде здавати всі 

завдання, як він буде їх виконувати,  як буде отримувати завдання.  В цих 

випадках все  буває нормально. Але буває так, що студенти просто починають 

не ходити на пари, а потім починають над цим бравіювати: “Я ж працюю, ну 

що ж ви мені не можете поставити. Як я можу ходити ?” Тобто знов якось в нас 

цей процес взаємодії не відлагоджений. Тут теж мабуть треба було підключати 

якось університет і різні підприємництва, виробництва і таке інше. Тобто щоб 

дійсно були якісь договори між вузами та підприємствами. Щоб ми дійсно 
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знали що студенти набирають практичних навичок, і викладачі це розуміли. Як 

це реалізувати, правильно, ось так, масово?-Важко сказати. Принаймні всі айті 

фірми, оскільки мені це ближче,  вони на пів ставки не беруть. Вони беруть на 

повний робочий день, а це означає що 40 годин на тиждень студент має 

відпрацювати. При такому графіку, звичайно часу на навчання вже майже не 

залишається. І це  звичайно залишається проблемо тих викладачів, які 

вимагають щоб студент, був кожного разу на парі,  такі теж є.  

Тобто, ви як викладач бачите проблему в тому, що занадто 

формалізований підхід? 

Можливо так, щоб це якось було формалізовано.  Часто студенти 

запитують в інтернеті в своїх колег чи є таке поняття як вільний графік 

відвідування?  Всіх це цікавить, але якихось поточних кроків в цьому напрямку 

я не бачу поки що. 

Опишіть на вашу думку портрет поганого студента. 

Поганого? 

Так 

Поганий студент це той, який прийшов у вуз не розуміючи навіщо він 

сюди прийшов, саме в інститут взагалі, на конкретну спеціальність зокрема, він 

просто ходить на пари, йому все абсолютно не цікаво, тобто він фактично 

нічого не робить. 

На вашу думку, чому такі люди йдуть навчатися, чому вони йдуть 

отримувати вищу освіту?  

Поточну ситуацію в нашій країні, мабуть від них це вимагає.  По-перше, 

це все ж таки відстрочка від армії, якщо брати юнаків, а зараз ніхто не бажає 

йти до армії. Як раніше було-не бажали йти до армії,  а зараз тим паче. По-

друге, все ж таки батьки дуже часто впливають, кажуть що треба одразу 

поступати в вуз, щоб все ж таки отримати вищу освіту. По-третє, о випливає  з 

другого і з ним споріднене: “ Що ти не отримаєш вищу освіту? А що ж тоді ти 

робитимеш?” І це все ж таки серйозна проблема.  Принаймні з того що я бачив 

в західних країнах, там не відразу після школи вступають до інституту. Вони 

можуть спочатку декілька років попрацювати, все ж таки зрозуміти що ж саме 



93 
 

їх буде цікавити в житті, який напрямок діяльності, а вже потім обирати куди і 

навіщо поступати. 

В нас часто йдуть, те що я бачу по своїх студентах, всі йшли і я пішов, 

або батьки сказали іти сюди, А потім цьому студенту важко вчитися, або його 

це не цікавить.  Результат з ним власне закономірний, що ми просто після 

декількох семестрів вимушені попроатися з ним. 

Як Ви ставитесь до ідеї, коли б випускники шкіл в Україні не відразу 

йшли у ВНЗ, а наприклад десь рік працювали або шукали себе?  

Взагалі краще коли взагалі є вибір, щоб був варіант і перший, і другий, в 

ідеалі. Тобто хто хоче і дійсно розуміє що йому потрібно навчання, навіщо 

йому це потрібно-він може вступати одразу. Але якщо когось не цікавить 

подальше навчання, то навіщо йому  це взагалі? Нехай дійсно  йде працює. 

Можливо потім, коли зрозуміє що йому це буде потрібно, він повинен мати 

можливість отримати освіту.  Як?  Це вже інша справа. Але завжди краще коли 

є вибір. 

Опишіть, на вашу думку, портрет ідеального студента.  На вашу 

думку, якими рисами він володіє ,як він себе проявляє?  

Ідеальний студент, по-перше, він має бути зацікавлений у навчанні, тобто 

він розуміє навіщо він навчається, він розуміє навіщо і які дисципліни, і він 

розуміє які навички в подальшому йому будуть потрібні. Тобто він розуміє що 

треба взяти від інституту, і він намагається взяти по максимуму. По-друге, він 

звичайно повинен мати якусь самомотивацію, тобто людина має розуміти що 

інститут дає лише таку основу і шлях в життя але для подальшого розвитку 

потрібно розвиватися вже самостійно.Треба розуміти, що для того щоб 

залишатися на хвилі, завжди треба щось вчити.  По-третє, по-третє мабуть він 

просто культурна, інтелігентна,вічлива людина, яка розуміє, що викладач теж 

має свої особливості. В кожного є свої особливості, з усім треба рахуватися. 

Тобто такий студент розуміє, що є графік процесу, якому треба все ж таки 

більш-менш відповідати. На вскидку так, це ідеал звичайно, бо зараз важко 

казати, коли нема профорієнтаційної роботи в школах взагалі, що на першому 

курсі людина буде щось розуміти, що їй потрібно взяти від інституту. 
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           Додаток 

1.3. 

Віталій, 53, роки, старший викладач кафедри технології неорганічних 

речовин, загальної хімічної технології. 

Розкажіть про себе. 

Після школи навчався в КПІ, залишився працювати і зараз я працюю, 

тобто місць постійної роботи не міняв. Посада -  старший викладач кафедри 

технології неорганічних речовин загальної хімічної технології, кафедра 

випускна, одна з чотирьох найстаріших в університеті, які існують з самого 

початку, науковий ступінь - кандидат технічних наук за спеціальністю 

технологія неорганічних речовин. 

Скільки Ви вже років викладаєте в КПІ? 

В штаті з 95-го, а в принципі, почав з 86-го поза штатом. 

Що Вам подобається в освітньому процесі в КПІ? Що, взагалі, 

подобається в КПІ? 

Подобається, тому що якби не подобалось-шукав би іншу роботу. Значить 

подобається можливість, ну те що зараз називається інтегральна освіта, тобто 

поєднувати знання з різних дисциплін, не зосереджуючись на якійсь одній, на 

вузькій спеціалізації. 

Чому це краще ніж вузька спеціалізація, на Вашу думку? 

Це не краще. Справа в тому, що це не від нас залежить, це вимоги, 

скоріше за все, часу.  Тобто, певний час потрібні були вузькі спеціалісти, а 

зараз, через високий рівень інформатизації взагалі суспільства, технологічні, та 

й взагалі всі інженерні дисципліни почали вимагати по-перше якогось 

гуманітарного підходу, тобто, щоб наблизити результат інженерної праці, 

тобто, товару або послуги, в нашому випадку, товару, щоб наблизити до 

споживачів, тобто нам треба навчитися мислити як споживачі, а не як інженери. 

Радянська планова економіка цього не вимагала, бо держава виставляла певний 

план, планові показники, які підприємство мало просто виконувати і 
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підприємство не несло відповідальності грошового або законодавчого,  за 

реалізацію результатів, за товари, тобто це не мало значення де вони 

використовувалися ці товари: це товари широкого вжитку, чи це важкі 

верстати, чи ракети, супутники, це не принципово. Зараз, фактично, виробник 

несе відповідальність за привабливість свого товару, тому на всіх стадіях 

виробництва, включаючи інженери, повинні мислити так, як мислить споживач 

цього товару,  це вимагає інших знань. По-перше, самі дисципліни технічні, 

звичні нам дисципліни, мають бути дещо гуманітаризовані. А по-друге, це 

мають бути окремі спеціальні знання з якихось суміжних дисциплін. І друге - 

друга частина, це що навколо будь-яких інженерних дисциплін, особливо 

природничого характеру, там хімія, біологія широко впроваджуються суміжні 

дисципліни, але біотехнологію не можна назвати новаторською, якимось 

новаторським напрямом в інженерії, широкого вжитку в Україні вона набула в 

останні, мабуть, років 10 і зрозуміло що біотехнологічні процеси є 

конкурентними до хіміко-технологічних. Щоб створювати конкурентну 

продукцію, ми маємо мислити і як біотехнологи  також, тобто ми маємо 

розбиратися, тим більше, що біотехнологія - це різновид хімічних, скажімо так, 

хіміко-технологічних процесів. Це дійсно так. Тому ми маємо розбиратись і в 

біотехнології, а це значить, що ми  повинні мати більш широкі знання і у фізиці 

і у самій фундаментальній біології. Хоча б, щонайменше, на високому рівні 

шкільному А ще краще на рівні вищої освіти. В КПІ наше керівництво 

зрозуміло цю тенденцію ще наприкінці 90-х років, але це ще якщо не у всьому 

світі, то в окремо взятій Україні, безумовно, ми відстаємо від загального рівня 

планетарного прогресу, від провідних країн. Але в Україні керівництво нашого 

вишу інженерного, одним з перших вишів інженерних це зрозуміло. І тому вже 

тоді звучали слова, для викладачів з вимогою рухатися на шляху інтегральної 

освіти, тобто впроваджувати знання з інших дисциплін. Це не принципово з 

яких. Зрозуміло, що це важко “впрячь коня и трепетную лань в одну телегу”, 

проте це означає, що такі речі, якщо вони не є абсурдними, робити не потрібно, 

тим більше що це виявилось перспективним шляхом. Оскільки хіміки є 

найбільш універсальними з природничих фахівців, більш універсальні ніж 
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фізики або біологи, тому що ми і ті і ті знання маємо, і повинні мати, то 

зрозуміло,  що у нас на факультеті такі речі це реалізувати простіше з фахової 

точки зору, а тому це цікаво й особисто мені.  

Скажіть, будь ласка, чи знаєте Ви про закон “Про вищу освіту”, який 

був прийнятим у 2014 році. Що Ви про нього знаєте? 

(-) 

Він розроблявся у 2014 році, потім був прийнятий.. 

За участі нашого ректора. Уу /зітхає/ важко сказати Скоріше не знаю. Ну 

скажемо так, я знаю, але я його не читав, тобто нам якихось тренінгів 

юридичних чи курсів з нього не проводили, хоча, можливо це було б потрібно і 

доцільно, але напрямки, в яких ми будемо розвиватися, в рамках цього 

законодавства, тобто фрагментарно, поступово, по крокам, знаємо, безумовно. 

Але як систему цей закон ми не знаємо. У мене з цього приводу є моя особиста 

думка..., що якимось чином треба поставити всі крапки над і. Стосовно самої 

законотворчості, щоб не уходити від питання, хочу сказати наступне: я вчився з 

70-го в середній школі по 80-ті роки. Десятирічка, бо в Радянському Союзі було 

так заведено. В 71 році була перша така фундаментальна реформа освіти і 

просвіти в Радянському Союзі. Починаючи з 70-го року,  ЖОДНЕ покоління не 

закінчувало освіту, і середню, і вищу по тій програмі, по якій починало. Тобто, 

вже майже 50 років йде перманентна реформа освіти, спочатку в Радянському 

Союзі, потім на території СНД, зараз в окремо взятій Україні. Скоріш за 

все,  має бути якась стратегія освіти і зрозуміло, з одного боку, освіта має бути 

консервативною, в плані того, щоб не було такого що сьогодні одне,  один 

напрям, завтра - інший. Має бути певний розумний консерватизм в освіті, і 

законодавство, яке забезпечує освітній процес,  не лише закон про освіту, все 

законодавство, має не виходити за рамки цієї стратегії, яка має бути в межах 

сталого розвитку, наприклад. Зрештою, це такий процес що не вимагає різких, 

кардинальних змін, навіть кожні 10 років. Це перший момент. Другий момент, 

що мені не подобається в сучасному законодавстві: я розумію, що часу як 

такого для української держави, щоб зібратися і швидко увійти у західний потяг 

і рухатися у цьому потязі, а не стояти на рейках, у нас, в Україні, дуже обмаль.  
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Я вважаю, що має бути певний час на адаптацію. Ну, наприклад, студенти, які 

поступили і зараз навчаються у цьому році,  у них вже бакалавр є повною 

вищою освітою. Це, фактично, змін правил гри на рівні держави під час гри. 

Так не можна. Мало бути навпаки: студенти, які в поточному році, чи в 

минулому році поступили на 1й курс вони повинні випускатися з бакалавром за 

повною вищою освітою, тобто не можна правила гри змінювати, це зміна 

правил гри посеред гри, і це протирічить, мабуть, і угоді, яку студенти 

підписували, хоча  може й не протирічить… Хоча б роки 3-4 треба давати на 

період адаптації і для вишів, для того щоб ті переглянути відповідні навчальні 

плани, програми і так далі, і для батьків та студентів, щоб б вони б знали, за 

якими правилами їх діти будуть вчитися, а також для абітурієнтів та школярів.  

Тобто, щоб усі знали завчасно, що починаючи з такого-то року правила гри 

змінюються, щоб всі знали для того щоб отримати повну вищу освіту, а не 

базову, достатньо провчитися 4 роки, а от далі - як повезе вже. Тобто держава 

далі не гарантує, ні де-факто, ні де-юре. Зараз, в принципі, кількість місць на 

другу ступінь у нас приблизно співпадала з кількістю місць випускників-

бакалаврів, тому оце я вважаю неправильним, це є вадою такого закону, якщо 

таке було прийнято. Оце, є більш важливим зараз, що держава не дає 

можливості вузам ну хоча б 3-4 роки адаптуватися, взагалі Для школи, напевно, 

цей термін має бути або на рівні початкової школи, або на рівні базової школи,  

зараз це 9й клас там. Тобто, все ж таки термін якийсь має бути. Які б не були 

напрями, стосовно програм, наповнення курсів, це вже викладачі можуть і 

вчителі шкільні здатні адаптуватися і за рік і за два, це не така проблема, а от до 

правил гри, тобто до правил фінансування освіти, адаптуватися значно важче, 

тому що треба багато чого переглядати і, в тому числі мова може йти про 

скорочення і місць для навчання, і скорочення викладацького штату, хоча це, це 

погано, от на це держава не дає можливості адаптуватися. Це вже абсолютно, 

не те що неправильно, мабуть, це протиречить, може протиречити іншим 

законам, законодавству. Зміна правил гри під час гри. От це мене більше 

хвилює, аніж інші формальні речі у Законі.  
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Гаразд. З приводу цього Закону там також, надається автономія 

вузам в плані фінансової, в плані господарської, в плані наповнення 

програм. Як Ви ставитесь до автономії, і чи відчули Ви якісь зміни в 

системі автономії вузу, зменшення кількості навантаження з 900 годин на 

600? 

Так, безумовно. Випускні кафедри це дуже швидко відчувають, тому що в 

нас не все навантаження  є аудиторним, в нас ще є керівництво практикою, в 

нас ще є навантаження пов’язане з дипломуванням, з захистом, процедурою 

захисту дипломів, тому, дійсно, реально навантаження зменшилося і 

вивільнився час для заняття науковою роботою, або заняття організаційною 

роботою. Я, наприклад, займаюсь близько до професійної, профорієнтацією, 

тому дійсно, часу вивільнилося більше  і можливості в цьому плані в 

організаційному і в науковому реалізувати себе значно більше. Що стосується 

автономії … я не можу сказати, що я, взагалі, під час роботи в 

університеті,  відчував тиск, ну особисто на мене не було,  щоб на мене через 

керівництво, чи якимось іншим чином впливало міністерство. Ну, 

зрозуміло,  якісь показники доводять, але скажімо так,  той прошарок 

керівництва, який є між міністерством і викладачем, він буферує всі ці зміни, 

тому я вважаю, КПІ, в принципі, як великий ВУЗ, достатньо великий, він за 

себе може реально постояти як структура. Скажімо так, міністерство не любить 

зв’язуватися з КПІ, тому що є досвід 90-х років, коли КПІ свої права відстоював 

на майданах і на площах, і за нас ховалися інші освітянські заклади. Тому в 

цьому плані я не відчуваю якогось стрибка, що тут не було автономії, а тут 

автономія з’явилась. Тобто,  цьому плані достатньо комфортно. Яка друга 

частина питання була?. 

З приводу… я говорив про автономію і… 

..фінансування 

Фінансування, так, справа в тому що якщо держава, скажімо так, 

жебракує, то тут важко сказати. В принципі, можливості отримувати додаткове 

фінансування є. І більш того, ВУЗ для цього в останні декілька років, багато 

чого робить в плані створення, реалізації ідей технопарку, підготовки. Я в 
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цьому році дуже вдало проходив підготовку за програмою “основи 

інвестиційного менеджменту”, і є результати.  Я вважаю що знайти додаткове 

фінансування - це реально, знайти його на тому рівні яке було, зараз немає 

змоги, або треба цим займатися дуже професійно. Коли я почав працювати, 86-

88 рік, я міг відрядження майже на будь-який термін в межах 2-3х тижнів, в 

будь-яку точку Радянського Союзу, куди можна було їхати, де не було закритих 

місць. Ми ще відстаємо, хоча ВУЗ певні кроки ненульові робить, можливо 

недостатньо робить, але тенденція є, рух у вірному напрямі, тому, скажімо так, 

критикувати що, немає, в принципі. В рамках нинішньої ситуації коли йдуть 

військові дії, ну скажімо так,  більш ніж  на задовільно ВУЗ у цьому напрямі 

працює, але фінансування, безумовно, недостатньо. От так. Але не нульове. 

А з приводу взаємодії з іншими університетами в плані розвитку 

науки, наскільки є тенденція, коли один викладач викладає в кількох 

ВУЗах, коли є обмін досвідом?  

(Зітхає) Так, в мене є запрошення на перспективу, два роки назад 

отримав. Я маю контакти з Рівненським водним університетом, водного 

господарства, куди мене запросили викладати мої профільні курси, запрошення 

і сьогодні дійсне. До речі КПІ, якщо це конкретно, немає ніяких заперечень 

проти цього. В принципі, у мене є вдосталь часу, повноцінне навантаження 

старшого викладача дозволяє, і я можу попросити, якщо це дійсно потрібно для 

двох кафедр, щоб поставили розклад таким чином щоб у мене був, ну 

наприклад,  вільний день і я міг поїхати викладати в іншому ВУЗі, якщо це не 

створює зайвих проблем. Так, конкуренція завжди буде, але в цьому плані 

проблем жодних немає, як, і в принципі,  з якимосб науковим відрядженням. 

Проекти які є на кафедрі, вони, в принципі, передбачають і обмін лекторами. 

Тут нічого такого немає і це питання для мене штучне, бо особисто в мене 

немає перешкод для цього, ні адміністративних, ні буь яких інших, в цьому 

напрямі реалізуватися. Водночас я себе реалізую дещо інакше, оскільки я 

займаюся, для прикладу, профорієнтацією, і я себе в цьому реалізую не на рівні 

ВУЗів, а на рівні школи, шкільних вчителів.  Тобто, це та ж сама не освітянська 

але просвітянська діяльність. Працюємо з різними шкільними і позашкільними 
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закладами, режим той самий і, більш того, на кафедрі це заохочується і мені для 

цього створюють можливості.  

На Вашу думку, що би Ви змінювали в КПІ якщо би Ви мали такі 

повноваження? Можливо, змінювати програму, можливо змінювати 

співвідношення між лекціями - семінарами, можливо змінювати кількість 

годин? 

Перше - захист викладача, тобто створити.. значить, тут питання є 

пов’язане з творчою діяльністю і питання формальні. Значить спочатку 

формальні питання: захистити викладача від різних бюрократичних і, скажемо 

так, недоцільних речей, тобто хоча б на 3-5 років дати працювати вільно. По-

друге, зменшити кількість документів, або якимось чином оптимізувати,  щоб 

програми хоча б на три роки, щоб кожен рік не переглядати. Ну не можна 

реформувати кожен рік, реформувати  навчальні плани, години, тобто хоча би 

зафіксувати певні терміни, щоб не лихорадила ось ця паперова творчість. Це 

перше. По-друге, профорієнтаційну діяльність зробити більш професійною, і 

ввести її в наукову педагогіку, це теж пов’язано із захистом викладачів. Що 

стосується лекцій, то власне мені ніхто не заважає читати додатково, або не 

додатково, ті інноваційні сучасні принципи, які застосовуються, у тому числі, у 

виробництві мінеральних добрив, це курс, який я викладаю. От так от, 

прикладні розділи хімічної технології неорганічних речовин. Тут себе 

реалізувати можна в повній мірі і особливих проблем я не бачу. Ніхто жодного 

разу за всі ці роки не прийшов і не сказав з перевіряючих, що ви тут не  щось 

читаєте, і це не так, і це не потрібно. Навпаки, інновації педагогічні, і будь-які 

читання інноваційних курсів, вони лише заохочуються і вітаються, тобто тут я 

проблем не бачу принципово. На організаційному рівні немає, кожен себе 

реалізує так як може, і це правильно. Ну, що б я додав? У нас невдало з 

практикою. Я вважаю, що та система практики, яку ще відмічав Менделєєв, 

коли був головою державної екзаменаційної комісії, високий рівень практичної 

підготовки, на жаль ми його втрачаємо, і втрачаємо безнадійно. Я вчився, в 

мене була перша практика після другого курсу ознайомча, була практика 8 

тижнів після 3-го і після 4го курсу, після 5-го табори військові і переддипломна 
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практика 10 тижнів. Це, власне в Черкасах і на ТЕЦ-5, де ми були інженерами. 

Там ми стали власне інженерами.  

Ми втрачаємо позиції зараз з практикою, тобто практики має бути більше, 

практики на виробництвах, і виробництва мають бути зацікавлені в тому, щоб 

виділяти кошти і якимось чином створювати можливості. Більш того, в нашій 

промисловості виробництва зацікавлені. Можу привести приклад: нас 25 грудня 

2012 року відрядили в Горлівку на “Стірол”, і перша проблема, наше 

виробництво - це фіксований азот,  перша проблема, яку директор по ровитку 

помітив- це страшенний кадровий голод. Страшенний. Перше, що вони 

просили, що ми згодні, навіть цілі класи за свій рахунок готувати, щоб діти, за 

контрактом потім повернулися в Горлівку працювати на цьому виробництві. Ну 

це підпприємство, це перше в Російській Імперії виробництво аміаку, 

виробництво азоту за методом Габера-Боша, яке було створено в 1903 році, цей 

завод вже працював в Горлівці. Так от, потім так сталось, 13-й рік, це не було 

доведено до кінця, Горлівка опинилася не на тій території, що Україна 

контролює, але в принципі, наш комплекс хімічний готовий приймати фахівців, 

і готовий створювати місця практики. Але організація практики, не через 

провину КПІ, а  міністерства, фактично неможлива. Воно поставлено таким 

чином, що або скорочуй суттєвим чином останній семестр у бакалаврів, що теж 

є погано, або термін практики буде занадто маленький. Практика стала 

переддипломною, а фактично вона має бути загальноінженерною. Я вважаю, 

тут всі виші втрачають у цьому плані, не лише КПІ. Через це ми втрачаємо 

практичну підготовку в інженерному ВУЗі. 

Тобто, ви вважаєте, потрібно збільшити термін практики? 

Термін- це питання організації навчального процесу. На мою думку, коли 

це робити - це питання не є однозначним. Зрозуміло, не можна ставити на 

травень, бо травневі свята все перебивають, краще ставити на літо, коли 

навчальний процес уже закінчився, або на початок осені, якщо це можливо. Але 

вона має бути. Має бути хоча би 2 практики, щоб люди добре ознайомилися.  

Можливо треба ставити екологічну практику,на екологічних об’єктах, не 

обов’язково це мають бути хімічні заводи. Важливо, щоб люди знали навіщо, 
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навіщо промислова екологія хімікам, технологам, щоб це розуміли. Щоб знали, 

від чого захищати довкілля. І звісно обов’язково має бути інженерна практика, 

але не така як зараз. І на рівні держави мають бути прийняті закони, які би 

суттєво стимулювали через податкову систему або якусь іншу систему, 

виробничі підприємства будь-якої форми власності сторювати місця для 

проведення практики, щоб підприємства були зацікавлені в цьому. Від цього 

виграє промисловість. 

З приводу студентів. Наскільки відкритий діалог між студентами і 

викладачами, з приводу, можливо якихось змін в програмі, можливо 

студентам чогось не вистачає або якісь проблеми з засвоєнням знань? 

Наскільки студентів… ну це питання поставлене на гуманітарному 

факультеті. Це не критика, це констатація факту. Розумієте, а наскільки… 

Давайте інакше поставим питання: ви студентів опитували, наскільки їм це 

цікаво? Ви пройдіться по будь-якому корпусу нашому... 

Опитував.. 

Висять на кафедрах всі необхідні документи, на сайтах або в кампусі, 

викладені всі програми потрібні, те що нас зобов’язують. Запитайте у студентів 

не свого факультету! Можливо ваші студенти факультету соціології і права в 

цьому зацікавлені і вони це знають назубок. Запитайте студента будь-якого 

технологічного факультету, наскільки вони ознайомлені з цим. Це діалог, це 

мається на увазі не примусова бесіда, коли, там, викладач зобов’язує студента 

ознайомитися з програмою, це відкритий діалог,коли студент знайомий з 

предметом діалогу, але по своєму його розуміє, викладач має свою думку і вони 

обмінюються, і вони коригують свою думку. Це приклад діалогу, але не 

обов’язково такий. Але чи готові студенти, я не кажу про  ваш факультет, ваш 

факультет породив це питання, чи готові студенти решти факультетів не 

гуманітарних, до цього діалогу? Наскільки студенти до нього підготовлені щоб 

вести відкритий діалог? Оскільки ці документи, на моїй пам’яті, коли не було 

електронного кампусу, вони були відкритими, вони висять в деканатах, на 

кафедрах, просто методички видавалися, в бібліотеках були ці методички. Ці 

документи ніколи не були закритими. Так чи інакше ці документи завжди були 
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у вільному інформаційному доступі, незалежно від того, це паперовий ресурс 

чи електронний. Наскільки студенти вільно, через свою допитливість, з ними 

знайомились? З нашого боку, я вважаю готовність до діалогу є. Я вважаю, що 

викладачі, як такі, вони відкриті. Більш того, я вважаю, що сучасний 

інформаційний світ, в якому існують соціальні мережі, месенджери, інші 

можливості для спілкування, і мобільні телефони, як ви мене знайшли 

особисто, то я вважаю, що не може не бути системи до відкритого діалогу, 

тобто передумови є всі. Викладачі, в принципі, готові. Ну якщо мені студент 

задає питання: от є ваша програма, поясніть мені те і те. Я зобов’язаний 

відповісти. Він може задати неформально, наприклад в соціальній мережі, може 

офіційно, наприклад, під час пари, де я зобов’язаний вступити з ним у 

відкритий діалог, в присутності інших студентів… Тому я вважаю, що 

викладачі, в принципі, відкриті і передумови створили, а наскільки студенти.. 

тобто, це питання юридичної просвіти студентів. Причому в буквальному 

розумінні, наскільки їм це цікаво? Це що… все написано. Я не можу 

однозначно відповісти на це питання. З боку викладачів - так. Я вважаю, що це 

потрібно і можливості є. З боку студентів - не знаю. 

Гаразд. З приводу фінансового забезпечення, чи вистачає його 

викладачам? 

Зарплатні ніколи не буває забагато, вона найкраща в Україні, але зараз, як 

і будь-яка зарплатня в держсекторі, де є бюджетне фінансування, вона не є 

достатньою. Що стосується навчального процесу. Давайте я скоригую питання. 

Скажімо так, наша відмінність і, можливо, біотехнологів, у  тому що там де є 

хімія, потрібно багато витратних матеріалів і це питання ніяк не фінансується. 

Взагалі. Ми іноді, забираємо, офіційно забираємо, списані лабораторії… і так 

далі… Але це достатньо склдне питання. Це робиться офіційно, в рамках 

діючого законодавства, але держава фактично це не фінансує. Отак от. Ані 

посуд, ані витратні матеріали, посуд теж витрачається, він складний, 

порцеляновий. Інше питання, що значна кількість реагентів для хіміків 

регулюється комітетом за обігом наркотиків, він зараз регулює витрати, 

закупівлю і зберігання значної кількості реактивів. Тому питання носить, 
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певним чином, юридичний характер. Тобто, ми ще не все можемо замовляти 

швидко, вчасно отримувати, зберігати, навіть з тих витратних матеріалів,  які є 

розповсюдженими реактивами. Для цього ми повинні мати довідку з МВС,  це 

теж платна послуга, і так далі. Тому це питання для хіміків достатньо складне. 

Загальна відповідь - недостатньо. І для нас це суттєво. 

Тобто потрібна якась дерегуляція і сприяння з боку держави, ВУЗу в 

цьому питанні? 

Перш за все, на це мають виділятися кошти. Я не знаю, зараз система 

Prozorro вона дає щось в цьому плані чи ні?  Де ми можемо купувати чи ні, в 

якому разі ми можемо забирати, в якому - ні, це питання має бути вирішено 

позитивно при чому на рівні держави, а ми маємо на чомусь вчити студентів. 

Ми маємо, зрештою, і просто експерименти проводити. Я розумію, що зараз 

йде мова про створення дистанційних комп’ютерних курсів, але моя особиста 

думка, і багато хто із моїх колег її підтримує, що лабораторну хімію не можна в 

принципі адекватно замінити комп’ютерними курсами, моделюванням чи 

комп’ютерними іграми. Це треба потримати в руках, пощупати, помацати, на 

себе іноді налити, понюхати, побачити як воно виділяється, це не можна 

замінити кінозйомкою або тривимірними моделями чи віртуальною реальністю. 

Тому тут, в цьому плані, ми програємо, але хімічна наука - це хімічна наука, а 

Україна - це хімічна держава. 

Гаразд, з приводу студентів. Наскільки справедливою є система 

нарахування стипендій, тому що є такі випадки коли студенти, навіть які 

гарно навчаються, не отримують стипендії у зв’язку з останніми змінами? 

Давайте так, несправедлива на мій погляд, однозначно. Вона, в принципі, 

не справедлива. Ну, перше: чи здатна держава зараз це зробити, в умовах війни? 

Не знаю, просто не знаю. Я вважаю так, що стипендія є важливою для студента. 

Приведу приклад з радянських часів, історичний, в даному випадку він має 

рацію. Значить, не пам’ятаю, в якому році, здається в 71-му, я починав тоді ще 

в школі навчатися, був перший, він же останній, радянський з’їзд студентів. На 

ньому виступив дорогий Леонід Ілліч Брєжнєв і сказав, що ми піднімаємо 

стипендію до 40-ка радянських рублів. Значить, з цього моменту стипендія 
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стала мати соціальне наповнення. Для порівняння, моя двоюрідна бабуся, яка 

не працювала за життя, пенсію отримувала 29 рублів і не помирала з голоду, ну 

там мала якесь підсобне господарство в Миргороді. Тобто так сталося  життя, 

вона отримувала 29. Студентам підняли з 29 до 40, і з цієї суми навіть податки 

не платили, платили з 71-го рубля. Я протягом усього періоду навчання 

отримував стипендію і це було суттєво, я б може, навіть і не зміг би навчатися 

без стипендії, можу й так просто сказати. Було б дуже важко без стипендії, бо 

коли я її отримував, на неї можна було прожити. Ну, для прикладу скажу, що 

тоді за гуртожиток платили 2 рублі з 40. Ну, інше порівнювати не будемо, це не 

потрібно зараз, але стипендія мала соціальне наповнення. Зараз, було б 

справедливо, перший варіант, якщо не всі отримують, то перше: стипендія 

повинна мати соціальне наповнення, тобто дорівнювати якомусь мінімуму, так, 

можливо навіть бути більше трохи, але щоб студент, який навчається в Києві не 

думав, куди побігти на сторону замість навчання, щоб, хоча б перші 2-3 роки 

він міг жити більш-менш пристойно, навіть нехай задовільно, на цю стипендію. 

Плюс, стипендію мають отримувати малозабезпечені, безумовно. Тобто ті хто 

гарно вчиться і малозабезпечені. Решта - за результатами навчання. Варіантом 

може бути коли решта, ну той, хто вчасно здав сесію, але навчався, там, на 

трійки, нижче оцінки С, отримує якусь частину стипендії. Ну, знаєте щоб 

формально, так, він трудився, працював, але не отримав, недопрацював, навіть 

до соціальної стипендії - будеш краще навчатися, тоді буде гонка краще 

навчатися. Варіант може бути такий. Але я не розумію як зараз розподіляється 

стипендія. Памятаю що рік тому чи семестр тому, стипендія наближалася до 

соціального наповнення, вона була достатньо висока, її отримувала велика 

кількість студентів, це теж не було достатньо справедливо, але більш-менш 

було нормально. Мені здається, все ж таки, малозабезпечені і ті, хто навчається 

на оцінку “Добре” без трійок за 5-ти бальною системою, вони мають 

отримувати стипендію, яка має соціальне наповнення. Тоді є інтерес навчатися. 

Якщо вона не має соціального наповнення, то студент скаже дуже просто: ці 

700 гривень я зароблю за день-два, десь там на вантажних, або будь-яких інших 

роботах. 
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Є такі студенти, які йдуть навчатися, вступають в виші, але чомусь 

не навчаються. На Вашу думку,  в чому проблема? Чому вони йдуть 

отримувати вищу освіту? 

Престиж диплому КПІ, в принципі, престиж вищої освіти, про запас. Про 

запас, що називається, щоб був диплом. Тому що країна є у стадії розвитку і 

невідомо, які кваліфікаційні вимоги до працівників будуть, там, через 5-10 

років. Можливо, все зміниться, так що диплом буде формально обов’язковим, 

неформально його ніхто вимагати не буде, але всі виробництва, незалежно від 

форм власності, будуть вимагати диплом. А що в цьому разі робити? Тому про 

запас, чому б і ні, і в принципі, продовжити так би мовити,  юність, це 

нормально, абсолютно нормально, абсолютно правильно. Тобто сама ідея 

отримання вищої освіти вона є прогресивною, вона є правильною. Чому не 

навчаються конкретно за місцем навчання? Ну, в кожного своя мотивація. 

Хтось в принципі не збирався ніде навчатися. Ото він поступив, щоб отримати 

бланк диплому, не диплом, бланк диплому, не знання, отримати бланк диплому 

з його прізвищем на руки. Хтось почав навчатися алезмінилося особисте життя 

в гарному напрямі, йому не до навчання. Іншому - змінилося життя в поганому 

напрямі. Все буває, людина втратила годувальника, людина хоче зберегти 

навчання, але повинна працювати. Тобто, кожен випадок різний. Ну, 

найпоганіше це, звісно, перше, це люди, які займають місце, де 

більш  талановиті  яким менш поталанило, могли навчатися… просто отримати 

бланк диплому, отак-от, заради престижу як такого. 

Є ще така ситуація, що на технічних спеціальностях в КПІ в останні 

роки є певний недобір, пов’язаний з …. 

Де його немає.. 

Як би Ви вирішували цю проблему, якщо б Ви мали важелі? Чи 

зменшували б Ви, наприклад, кількість місць і збільшували забезпеченя 

тих, хто вже навчається, чи можливо, якась інша система? Чи все-таки 

залишили б ту кількість місць і, можливо, в майбутньому буде 

збільшуватись кількість людей, які будуть хотіти навчатися?  
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На мій погляд, це неможливо вирішити в один момент. Чому? Наскільки 

держава наша готова розвивати українську промисловість в рамках нашого 

такого прискореного входження в Європейський Союз. Тобто, яке місце 

України. Україна йде туди не нахлібником, вона йде у систему де є певний 

розподіл ролей. Тобто якщо Україна йде, наприклад, як аграрна держава, 

годувальниця, то ми повинні розвивати машинобудування аграрне, системи 

кліматконтролю і зберігання, виробництво хімічних добрив, виробництво 

палива, тобто цей сегмент. Україна має певне геополітичне становище, тобто 

окремо, це розвиток авіаційного і залізничного транспорту. Тоді слабкі місця 

української промисловості, ті, яких немає, можливо ці сегменти закриються, не 

будуть розвиватися, розумієте? Тому, якщо у нас є прогноз, це мають 

працювати фахівці, перш за все, скажімо так, зі сталого розвитку, це один з 

напрямів, яким в математичному плані займається наш ректор. Тобто, потрібно 

спрогнозувати науково, який напрям розвитку в найближчі 20 років Україна 

буде мати, і тоді стане зрозуміло в якому напрямку потрібно робити паблік 

рілейшнз , пропагувати цей напрям. Тоді стане ясно, що цьому напряму так чи 

інакше, потрібні фахівці. І буде зарплатня як така, і будуть робочі місця. Тоді 

люди самі підуть. До нас, наприклад, до хіміків, ідуть чому? Тому що, 

наприклад, знають що кафедра, яка готує фахівців з виробництва скла, знає, що 

працює харчова промисловість і склотарні заводи працюють на повну катушку. 

Наша кафедра технології неорганічних речовин готує фахівців з виробництва 

добрив і всі знають, що в Рівному, коли газ в Украні є, азот в Рівному працює, і 

в Черкасах працює, і в Сіверсько-Донецьку працює, то там теж місця є і з дуже 

високим рівнем соціального пакету, настільки високим, що туди, навіть і кияни 

деколи хочуть пробитися. Фахівці які з водопідготовки йдуть працювати на 

теплові й атомні станції, наприклад Варош, Рівненська область, дає нам багато 

студентів, які потім йдуть в Хмельницьку область в Нетішин або в Рівненську 

область в Варош. Тому що вони знають, що їм не треба нікуди їхати, у них там 

є оселя, у них там є високооплачувані, висококваліфіковані робочі місця, тому 

їм там гарно. Розумієте? Тому вони йдуть. А  от, наприклад, заангажувати 

людей з Тернопольської області або, наприклад, з Буковини не вдається, тому 



108 
 

що вони там не бачать де себе як хіміків зможуть реалізувати. Вони не бачать 

як вони себе реалізують, розумієте? Але зрештою, навіть у ринковій економіці, 

якусь тенденцію розвитку держави можна спрогнозувати, більш того, вести її в 

цьому напрямку, тоді стане ясно, які інженери потрібні сьогодні, які там будуть 

потрібні в перспективі, і цей ринок, скажімо так, робочої сили 

висококваліфікованої, з інженерною освітою, він сам собою відрегулюється, на 

мій погляд. Зараз в Україні, це не провина КПІ, КПІ можливо щось робить в 

цьому плані більше за усіх. Зараз в Україні я не бачу такої тенденції, щоб 

дійсно.. ну мабуть, цим має займатися якийсь підрозділ РНБО, тобто дати 

прогноз ситуативний і рухатися у цьому напрямі, більш того, рухатися. Як зараз 

Україну керівництво, яке ми обрали, правильно чи напряму чи отак-от 

зигзагами рухає у Євросоюз і більш-менш вдається, не можна сказати, можливо 

треба швидше, можливо менше кроків назад потрібно робити, але ми туди 

рухаємося, зрозуміло. Якщо в Германії, чи десь там потрібні хіміки-технологи, 

то ясно, що вони тут будуть навчатися, а там працювати. Чому не можна 

зробити такий прогноз для України - я не знаю. І рухати в цьому… Чому у нас 

можна рухатись, кудись назовні наше керівництво може нас рухати, а чому 

воно нас не може рухати усередині країни оце мені незрозуміло. Ринкова 

економіка - це не є охлократія і щось таке нескориговане і хаотичне, це 

економіка, а будь-яка економіка вона піддається хоча б прогнозам. 

Чи підтримали Ви ідею участі студентів у обговоренні та оцінці 

навчальної програми, внесення пропозицій, зауважень? 

(Перейшов на російську) Скажем так, участие студентов в обсуждении 

конструктивном в какой-то части, связанной с реализацией учебных планов, 

наверное это является положительным моментом, если оно предусмотрено 

статутными документами, внутренними документами. Противодействовать 

этому нет смысла. Условие: это должно быть конструктивное, не на уровне: я 

лучше вас, зачем мне учить философию или зачем мне учить электротехнику. 

На таком уровне это нельзя делать, да. Идея должна быть конструктивной. 

Значит, участие в обсуждении, я считаю это в принципе, нормальным и 

допустимым и, наверное, это должно поощряться при соблюдении 
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конструктивизма и, во-вторых, этики. И это не должно носить личностный 

характер. И не на уровне идей “я лучше вас знаю, что мне там мне нужно, 

философия Гегеля мне никогда не пригодится. На таком уровне это, конечно, 

не должно быть. В остальном, ограничений нет, в общем-то, есть правила… ну, 

скажем, если студенты имеют в рамках самоуправления учредительную роль, 

учредительную функцию, то в рамках этой роли это обсуждение вполне 

допустимо. Вот так. То есть имеют ли студенты учредительную функцию, я не 

знаю. Вам на факультете права, социологии и права, вам виднее, вот так вот. 

Вот такой вот ответ. Если это, скажем мне вопрос задается, вот почему, по 

таким-то документам, вот почему это и зачем, я считаю, на него надо ответить, 

потому что студента чаще всего интересует прямой ответ на вопрос: почему и 

зачем, то можно и ответить. Вопрос, переварит ли он это? Готов ли он к 

восприятию этого ответа, опять таки, если человек задает вопрос, он должен 

быть готов к любому ответу, не только к тому, что он хочет услышать. И при 

этом надо помнить, что одна из положительных черт образования это не в том, 

что оно шарахается из стороны в сторону,  то, что оно является … обладает 

определенной консервативностью. Это делает образование стабильным и в нем 

остается всегда какая-то мощная база. Вот, поэтому, мы не можем гнаться 

абстрактно за новшествами, там педагогическими или непроверенными 

научными или не проверенными на практике, в принципе непроверенными. Мы 

не можем гнаться просто так, потому что можно попасть в то, что называется 

лженаука. Поэтому требовать от преподавателей, чтобы вот они это читали 

только потому что студент этого не понимает или не может осилить эту часть 

курса, это, я считаю, со стороны студента было бы неправомерно. Вот так вот. 

 

           Додаток 

1.4.  

Елеонора, викладацький стаж 12 років, працює в КПІ імені Ігоря 

Сікорського, доцент кафедри видавничої справи та редагування, кандидат наук 

із соціальних комунікацій 

Чому Ви обрали саме КПІ? 
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Коли вступала чи коли почала тут працювати? 

Коли почали працювати. 

Я тут навчалася в аспірантурі, закінчила аспірантуру, це в принципі мій 

університет, я його сама закінчила. Для мене було принципово, якщо я 

залишаюся викладати-то тільки тут.  

Чому саме в КПІ? Чим вам подобається КПІ? 

Студентами, їх рівнем, тим що я можу тут зробити, тим, які я можу 

впроваджувати зміни, тим, що мене у цих змінах не дуже обмежують, тим, що я 

в принципі вчилась тут, і та освіта яку мені тут дали, вона була для мене 

ключовою, кардинальною, вона змінила моє життя, і я вважаю за потрібне 

повернути те, чого я тут досягла, чому я тут навчилася-своїм студентам далі. 

Якщо говорити про зміни,  що потрібно змінювати в навчальному 

процесі в КПІ, на вашу думку? 

Змінювати потрібно багато чого, і потрібно змінювати це поступово, 

потрібно змінювати це системно і оскільки ми тільки починаємо ці зміни, і 

зараз нам закон про вищу освіту дозволяє робити ці зміни,  раніше не дозволяв 

до 2014 року, ми не мали цього права. 

 На сьогодні ми маємо право змінювати і ми вже почали ці зміни. Так, 

потрошку,  але є нюанси які нам все ж таки заважають: є стара школа 

викладацька, яка звикла до іншої системи освіти,  і студенти,  які не готові до 

змін в освіті, оскільки на сьогодні вони можуть за старою схемою там, 

наприклад, скачати лабораторні роботи у своїх колег попередників, поскладати 

їх, і відчувати себе нормально. За тих систем  нових,  які ми намагаємося 

впроваджувати,  такого бути не може. Від студента буде вимагатися набагато 

більше ніж вимагається зараз.  Якщо він хоче одержати якісну, то він має щось 

для цього зробити, а не просто прийти і послухати, тут ще в цьому є нюанс.  

Багато чого потрібно змінити наприклад в організації цього процесу, багато 

чого потрібно замінити в навчальних дисциплінах.  

Якщо можна, розкажіть про це більш детальніше. 
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Я можу тільки з боку свого досвіду, тільки гуманітарного. З боку 

гуманітарного досвіду, наприклад, у нас є предмети які не викладаються, їх 

варто додати обов’язков. 

На вашу думку, які це предмети? 

Так само, говорю про своїх, і про власні напрацювання, і про власну 

кафедру. Я вважаю що моїм студентам  бракує основ математичних знань, на 

сьогодні вони потрібні їм, основ програмування в нормальному вигляді. Тому 

що людина яка в  двадцять першому столітті працює, вона має знати основи 

програмування, навіть якщо вона не пов'язана з цим по роботі. Вона має бути 

всебічно освічена з цифровими комунікаціями, цифровими технологіями 

обов'язково. І якщо ми говоримо на сьогодні про редактора, бо я впринципі про 

нього можу говорити, людина яка має не просто вищу філологічну освіту, але 

знається на всьом,  що сьогодні відбувається в світі.  Тому їй потрібні знання як 

технології цифрових, про які я вже зазначила,  так і технології, наприклад, 

штучних мов, їх використання, використання нейронних мереж для 

опрацювання мовних різноманітних засобів, використання тих самих платформ 

для публікації різноманітних речей, тому що ми все таки видавничо 

поліграфічний інститут (ВПІ) і ми працюємо з видавничим процесом. Він на 

сьогодні на стільки кардинально змінився, що ми просто не встигаємо вчити 

новітні платформи для розповсюдження інформації.  Це дуже складний момент, 

оскільки для викладання потрібен фахівець, фахівців як таких в Україні дуже 

мало, і тут от ми використовуємо технології, якщо в нас виходить,  якщо у нас є 

викладачі які готові, технології змішаної освіти,  те що є в цифровому вигляді, в 

онлайн варіанті, коли людина може послухати лекцію, наприклад на тедексі 

(TEDx), або лекцію з іншого університету, і потім вже поставити свої питання 

викладачеві в аудиторії, розробити весь цей масив даних які вона опанувала. 

Але це дуже важко, оскільки, навіть,  якщо ми говоримо про факультети які 

вчать програмістів-ФІОТ,  прикладна математика, ІПСА,  то вони самі 

зазначають, що поки студент  вступив на 1 курс і  випустився після шостого, 

технології настільки змінилися, що все що він вивчив в процесі, половина з 

цього всього йому не потрібна.  Розвиток занадто швидкий, тому від студента 
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дуже багато залежить, наскільки він готовий вчитися самостійно. Тому що 

викладач може спрямувати. Викладацька позиція, на сьогодні, має перейти в 

такув позицію, в яку вона перейшла в Сполучених Штатах, вже давним-давно. 

В нас, на жаль, зберігається на сьогодні позиція, що я, студент, прийшов в 

університет і ви мене навчіть, як в школі, я ходжу до школи, там мене вчать.  В 

університеті це неможливо на сьогодні. Тому що дуже швидко відбувається 

розвиток. Тому ми маємо перейти до такої системи менторства, яка є в 

Сполучених Штатах, коли викладач-це ментор, це людина яка вас спрямовує, 

яка дає вам базис. В фундаментальних науках так не вийде, а в усіх інших це 

абсолютно реально. Вона вас направила,  вона вам розказала де подивитись,  

що подивитись, ви прийшли до неї на консультацію і  поставили їй питання, які 

ви вважаєте за потрібне, але от такого от, як у нас відбувається зараз, що ми 

маємо водити своїх студентів за ручку, всюди- цього не має бути. Це вища 

школа, це вища освіта,  це людина вже розуміє чому вона сюди прийшла. Якщо 

вона сюди прийшла і не зрозуміла чому й навіщо, отже їй потрібен час, для того 

щоб це зрозуміти Так само, як я кажу, повертаючись до Сполучених Штатів. У 

них далеко не всі вступають. У них вступає до вищих навчальних закладів в рік 

після закінчення школи, набагато менший відсоток ніж в Україні.  Якщо в 

Україні вищу освіту намагаються здобути більше 80% населення, то там це 

непотрібно. Якщо людина не буде працювати там де їй знадобиться вища 

освіта, середньої освіти абсолютно достатньо. Вона має час визначитися: 

потрібно-непотрібно,  хоче-не хоче, особливо магістерська програма. Середній 

вік магістра в Сполучених Штатах Америки 32-33 роки,  середній вік магістра в 

Україні-22-23 роки.  Я не думаю що людина в 22 роки, чітко знає ким вона буде 

по життю.  

Як ви ставитесь до ідеї, коли б випускники шкіл в Україні не відразу 

йшли у ВНЗ, а наприклад десь рік працювали або шукали себе?  

Цілковито підтримую. Я вважаю, що людина має зрозуміти чого вона 

хоче.  Так, є люди, які в свої 16-17 років добре знають чого вони хочуть. Я 

наприклад знала чого я хочу, і моя позиція з того часу не змінилася. Але я мала 

досвід роботи, на час вступу. Тому, в принципі, якщо людина не попрацювала і 
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не зрозуміла, вона може абсолютно повністю змінити свій погляд. Тому мені 

здається що це гарна ідея! 

Як ви ставитесь до нового закону України про вищу освіту, про який 

ви вже казали, який надав більше автономії вузам? Наскільки ви відчули 

зміну системи? 

 Я відчуваю зміни цієї системи оскільки я працюю в приймальній комісії.  

Приймальна комісія суттєво змінилась з часу імплементації  закону про вищу 

освіту. Ми абсолютно по іншому набираємо студентів і абсолютно по іншому 

готуємо все що потрібно для навчання цих студентів. Але  частина того, що 

прописана в законі, і що мало б вже реалізуватися, наприклад вибірковість 

дисциплін, і досі не реалізовано, і досі з цим є проблеми.  Так, воно начебто 

починає реалізовуватися,  але не в тому вигляді в якому б хотілося, щоб воно 

було реалізоване. Я не думаю що студенти відчули на собі, суттєво, те що 

змінилось законодавство,  але сподіваюсь що з часом, в принципі, це будуть 

якісь позитивні зміни. Тому що якщо раніше, наприклад, навчальну програму 

контролював МОН (Міністерство освіти і науки), то на сьогодні МОН не 

контролює.  Хоча МОН  контролює дуже багато речей, і завжди каже, що ви ж 

маєте вирішувати самі, але ось вам документ від якого ви маєте 

відштовхнутися. Тут така суперечлива ситуація. 

Зважаючи на автономію ВНЗ, уявіть себе на місці людини, яка 

приймає ключові рішення: це може бути завідуючий кафедри, це може 

бути ректор, що би ви  змінювали в принципі, якщо брати в контексті КПІ, 

зокрема вашої кафедри? В контексті співвідношення між програмами: 

більше лекцій, чи менше лекцій а більше семінарів, формат можливо 

змінювати? Як би ви до цього підходили? 

В мене дуже демократична кафедра, насправді, якщо подивитися, і я не 

можу порівняти свою кафедру з іншими кафедрами КПІ. Я знаю що там 

відбувається на інших кафедрах, особливо на кафедрах, де наприклад одна 

спеціальність, яка є не просто на одній, двох, трьох кафедрах, а на трьох-

чотирьох факультетах і в них спільна програма, і вони вже не можуть 

вирішувати на рівнів там кафедри чи факультету, що вони будуть викладати, 
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оскільки є спільна програма, от ми зараз будемо набирати перший раз  таким 

чином,  коли люди які вчаться на прикладній математиці, на ФІОТі, на ІПСА, і 

на ТЕФ вчаться за однією програмою перший рік, і це спільна програма всіх 

цих кафедр. Це дуже важко насправді, тому що коли як в мене на кафедрі, в 

мене одна спеціальність, вона одна в КПІ, і ми можемо для себе вирішувати які 

предмети ми будемо викладати, як саме ми їх будемо викладати, скільки годин 

на який предмет. Так, є нормативні певні вимоги і від нашого керівництва і від 

МОН, але ми в принципі можемо для себе щось змінювати, у нас є така 

можливість.  То кафедри які пов'язані між собою, їм це потрібно робити 

консолідовано. Це дуже важко, бо погляди в усіх різні. І тут можливо потрібно 

створювати, не знаю,  чи давати там якусь робочу групу, але це не завжди гарна 

ідея, оскільки це виливається в конфліктні ситуації, можливо кількох людей, 

представників від кафедр які б сідали разом, прислухалися до студентів, і  в 

результаті приходили до якогось спільного рішення.  

Ми завжди намагаємося дослухатися до студентів, ми їх весь час питаємо, 

проводимо опитування які предмети вам не подобається, чому  не подобається, 

щоб ви додали і так далі, і відповідно до цього змінюємо програму. Але це в нас 

так. Я не знаю як це відбувається на інших факультетах. Отож у  нас досить 

демократичний факультет, сам по собі, і ми можемо там якісь зміни робити, в 

наших таких системах, але тільки в тому масиві, які дозволяє КПІ. Насправді 

зміни мають відбутися в головній частині, щоб більше автономії віддати на 

кафедри, більше на факультети, можливо. Тому що поки нас контролюють 

звідти, є наприклад проблема в гуманітарних кафедр, гуманітариних дисциплін, 

що  нас взагалі не беруть до уваги.  Все що розробляється, розробляється для  

технічних напрямів, для гуманітарних: “ну ви ж гуманітарії”, це таким чином 

відбувається.  Тому ми маємо “крутитися” самі.  

Як ви ставитесь до тієї зміни в законі, що відбулося скорочення 

кількості годин з 900 до 600, але внаслідок прив’язки кількості годин до 

зарплати, деякі викладачі стали отримувати менше. На вашу думку, чи 

правильно прив’язувати години до зарплати, чи можливо краще вводити 

певну ставку, і не важливо скільки викладач викладає? 
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Вже все змінилося, вже не до годин а до студентів прив’язка йде. Тому 

тепер, ще більше буде скорочення, оскільки кількість годин-то вона була 

фіксована плюс-мінус, незалежно від кількості студентів, а кількість студентів в 

нас не дуже велика останніми роками, тому в принципі, це ще більше на 

викладача відіб'ється, і це рішення не міністерське, скажімо так. І в  цьому 

рішенні не враховуюються студенти контрактники, взагалі, враховуються 

тільки бюджетники, кількість бюджетників на одного викладача. Для 

гуманітаріїв-це катастрофа, тому що в нас бюджетних місць дуже мало.  

Але при цьому,  якщо дивитися на статистику КПІ, найбільший 

конкурс на вступ якраз на гуманітарні спеціальності. 

Так, і контрактників найбільше, якщо не брати до уваги ФІОТ, на 

гуманітарних спеціальностях. Але вони не беруться до розрахунку зарплат, є в 

нас така проблема на сьогодні. 

Чи є якісь проблеми в матеріально технічному забезпеченні кафедри 

(програмного, технічного забезпечення, матеріалів) які потрібні 

редакторам, операторам, тобто тим хто збирається повязати своє життя з 

цією сферою? 

Не вистачає, всі майже працюють зі своїми компютерами, коли вони, 

наприклад, вивчають верстку, макетування, веб сервісиі т.д, тому що 

обладнання не дозволяє, воно не “тягне”. просто цього. Так інтернетом ми 

забезпеченні, але комп'ютери в такому вигляді в якому вони є зараз, 

неспроможні заовольнити потреби наших студентів. Тому так, устаткування 

бракує, матеріально-технічної бази бракує, а можливості придбати їх немає.  

Є така проблема, коли студенти виходять після закінчення вузу,  

вони володіють теорією, але дуже мало у них практики. Що робити з цим, 

як змінювати  програму для цього? 

Запрошувати викладачів практиків, це найперше. Люди які працюють в 

галузі, нехай вони не мають наукового ступеня, нехай вони не мають 

спеціалізованої педагогічної освіти, не мають аспірантури за плечами, просто 

ця людина з галузі, вона вміє донести матеріал, вона може навчити- вона має 

вчити, так само як це відбувається з запрошеними  професорами в Сполучених 
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Штатах, європейських ВНЗ, де люди з галузі на три-чотири місяці приходять і 

читають курси. На цей курс може потрапити будь хто, хто хоче опанувати його.  

Так само потрібно зробити у нас, а чому б ні?! Так само на ФІОТі до речі ця 

практика впроваджується, наскільки я знаю. В них дуже багато викладачів з 

галузі, програмістів які працюють зараз вони не кандидати наук і не вчаться в 

аспірантурі, але вони дуже добре володіють предметом. І залучення студентів 

до практики, реальної практики на підприємствах, чи  у галузі де вони мають 

надалі працювати, тому  що без практики реальної, а не такої як в деяких 

відбувається,  що ми підемо і де небудь напишемо цю практику, далі працювати 

так само дуже важко .  

Також відбулися зміни в тому, що якщо раніше викладач мав право 

працювати у кількох вузах, то з новим законом викладач вже не може 

працювати в кількох вузах. Ваша думка з цього приводу? 

Може, але тільки погодинно, не на ставку чи частину ставки, а як по 

годиннику. Але це набагато менше грошей, тому ніхто не хоче цього робити 

звичайно. Це тільки люди  яким це дійсно дуже цікаво, які це роблять не за 

гроші, вони собі таке можуть дозволити.  Тому що одержувати навіть там 35-40 

гривень за пару, за цей час можна заробити набагато більше грошей.  

На вашу думку, чи є сьогодні проблема інтеграції та спільної роботи 

над наукою між різними університетами? Тому що на мій погляд, є 

конкуренція але не має інтеграції та спільної роботи між ВНЗ України.   

Є спільні проекти, але я не можу сказати що їх дуже багато, і  що  вони 

дійсно успішні. Так, вони є, але не настільки великі, тому що всі змагаються за 

фінансування.  Зрозуміло що якщо приходить державне фінансування на кілька 

ВНЗ, то починається тяганина з грошима.  Ніхто не хоче цього робити, 

простіше взяти на себе і вже тут всередині з цим розбиратися хто яку частину 

грошей одержує за якісь досягнення. А просто так, ніхто нічого робити не хоче.  

Як ви ставитесь до їдеї обміну викладачами між різними 

університетами,  наприклад коли викладач їде в інший університет, 

наприклад в Харків, викладає там, а викладач звідти приїджає сюди 

викладати? 
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Залежить від того на скільки їде, наскільки готовий на це викладач, і який 

рівень того університету в який він їде. Ви ж розумієте, що та людина яка 

працює у ВНЗ, вона дуже рідко, якщо говорити про людину молодого і 

середнього віку, працює лише у ВНЗ. 

Тому їй поїхати, наприклад у Харків, означає залишити тут ще одну 

роботу. І це дуже важко. Їхати, наприклад, в якийсь зовсім регіональний ВНЗ, в 

який там вступили люди з не дуже високим рівнем знань і викладати їм, це так 

само як повертатися там зі старшої школи в молодшу школу.  Так, я всіляко 

підтримую обмін досвідом, але я вважаю що це має бути кілька днів, можливо 

кілька тижнів, не більше. Бо в іншому разі в провідних ВНЗ:  у Харкові, у 

Києві, у Львові, у Дніпрі, викладачі просто не погодяться на це.   

На вашу думку, наскільки стипендія сьогодні є важливою для тих 

бюджетників які її отримують, і наскільки вона сьогодні є мотивуючим 

фактором? 

Я вам чесно скажу, я взагалі противник стипендії, як такий, і завжди про 

це кажу, і вважаю що це абсолютно не потрібно,  і що ми б зекономили в 

бюджеті дуже багато коштів таким чином, якби ми відмовились, і давали 

стипендії не людям які там мають певні бали або вони просто вступили на 

безоплатне навчання. Нехай вони вчаться безоплатно, нехай вони не платять 

ВНЗ, але одержують стипендію лише в тому випадку,  якщо ними цікавиться 

фахівець з галузі, і дає їм стипендію на навчання, щоб забрати їх на роботу 

потім, як це робиться в провідних навчальних закладах у світі, або вони 

одержують стипендію від університету, але це не дві тисячі людей, наприклад, 

а це сто людей, але вони знають що вони будуть надалі  науковцями, будуть 

працювати в цьому ВНЗ, вони будуть розвивати науку, або вони одержують 

грант на навчання, так само як це робиться в усіх цивілізованих країнах.  Так я 

за те щоб вони вчились безоплатно, слава Богу якщо держава може собі це 

дозволити, але щоб їм ще за це доплачували –то це вже інше питання. 

Звичайно, тут виникає суперечність між моїми поглядами та поглядами їх 

батьків, яким доведеться їх там всіляко підтримувати матеріально, але з іншого 

боку, це мотивує  навчатися, це мотивує шукати можливості для того щоб себе 
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утримувати, і це мотивує наших підприємців вкладати гроші у вищі навчальні 

заклади, і готувати собі фахівців вже готових, приходити сюди, можливо, 

читати їм курси навіть, і потім забирати їх працювати. 

Опишіть, на вашу думку, якими рисами володіє поганий студент і 

хороший студент в вашому ідеальному розумінні? 

Поганий студент-це людина яка не вмотивована взагалі, людина яка не 

хоче навчатися, але її примусили, скоріше за все, або так вже склалося, що вона 

вже вчиться, але робити цього вона не хоче, їй нецікаво, або вона працює 

взагалі в іншій сфері, або вона не бачить себе, не реалізує себе як фахівця в цій 

сфері. Я не можу сказати що вона не відвідує пари, я чи щось таке, я не 

вимагаю відвідувати пари, бо для мене, наприклад,  відвідування-це не 

важливо, для мене  важливий рівень знань. 

 Якщо людина мені здає роботи, приходить в домовлений час, і ми 

розмовляємо і я бачу що вона володіє інформацією-мені цього достатньо, хоче 

ходити-ходить, не хоче-не ходить, це не важливо. Важливо щоб людина хотіла 

працювати, щоб вона хотіла щось дізнатися і щоб вона поважала викладача. 

Наприклад я перший раз у житті, цього року зіткнулася з неповагою до 

викладача від студентів. Це був не стаціонар, а заочники,  але це не змінює 

ситуації, тому що студенти просто прийшли на екзамен, просто не готові, 

нічого собою не принесли,  поклали залікові і сказали: поставте нам, ми ж 

заочники, все. Це не студенти для мене.  Я приходжу на пари, я намагаюсь 

чомусь навчити, хочу  одержати хоча б мінімальний відгук. Не цікаво? Скажіть 

одразу: мені нецікаво, я прийду здам вам все що треба здати і піду собі  

спокійно.  

Ідеальний студент-людина мотивована, людина яка бачить себе фахівцем 

у цій галузі, яка шукає тих викладачів які можуть спрямувати, яка хоче 

навчатися, студенти що щось там десь знайшли, прочитали, в мене є такі 

студенти, відвідали лекцію, побували на якомусь вебінарі, чи ще щось зробили,  

потім вони зробили вижимку, прийшли і сказали: “а можна я всім розкажу, всій 

групі?”-От так звичайно можна, коли  це щось нове, чого я не знаю, не бачила, 

давайте,  вперед, діліться!-Це приклад людини, яка дійсно хоче навчатися! Їй не 
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важлива стипендія, оцінки навіть неважливі. Вона хоче стати фахівцем- це 

найважливіше! А все інше-то вже деталі. 

Я знаю що ви займаєтеся курсами Прометеус, розкажіть про них. 

Чому ви зайнялися цією справою?  Як вам здається, наскільки вони 

ефективні? 

А це знов таки залежить від людини, насправді. Статистика світового 

онлайн  навчання говорить про те, що до кінця курсів доходять лише 7 % 

слухачів, в середньому. Є звичайно курси в  яких там 30-40 % слухачів їх 

закінчили, одержали сертифікати, але,  це майже завжди курси, які люди мають 

закінчити, їх керівництво туди направило, чи це їм потрібно для того щоб 

перейти на інший щабель по роботі, чи вони підвищують кваліфікацію. В інших 

випадках, люди починають вчитися на онлайн курсах, дивляться кілька лекцій і 

якщо їх не цікавить, якщо їм це далі непотрібно, або вони не вміють себе 

вмотивувати, вони кидають та йдуть далі. Онлайн освіта, насправді хороший 

показник того, скільки людей взагалі хочуть навчатися, у світі, чому вони 

хочуть навчатися, як саме вони хочуть навчатися.  Тому що доступ до 

безкоштовних відкритих онлайн курсів, він дає можливість вчитися кожному, в 

кого є на це матеріально-технічна база.  Наприклад особливо це важливо для 

людей з певними вадами,  людям які не можуть вчитися у вищих навчальних 

закладах, для людей які виходити з дому просто не можуть. Їм так само 

потрібна освіта, вони хочуть вчитися, і ці люди, насправді, набагато більше 

вмотивовані ніж звичайні люди. Це люди які наприклад  в таких місцях 

проживають, де в них немає доступу до іншого виду навчання. Дуже цікава 

історія про африканські країни, де люди спеціально збираються в місцях де є 

доступ до інтернету, для того щоб продивлятися онлайн курси, бо іншої 

можливості навчання в них просто немає. Така сама ситуація відбувається 

сьогодні в Україні. В нас є території, на яких, на сьогодні, навчатися іншим 

чином просто неможливо, а доступ до інтернету є, він нестабільний, але він є. Я 

погоджуюся з Іваном Примаченком, який завжди каже, що онлайн освіта, це 

така сама революція в освіті, як і книгодрукарська революція. Як Гутенберг 

свого часу, так і зараз те що з'явилося в 2012 році, як онлайн-курси. Це доступ 
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до інформації, це дає можливість прослухати вам, наприклад провідний 

Гарвардський курс, чи Стендфордський, чи Вищої школи економіки, 

Московської. Це  дуже класні курси, чом би й ні? Звичайно  курси бувають 

різні, їх величезна зараз кількість, це не те що на початку, там їх було кілька. Їх 

дуже багато, але з них можна вибрати ті, які  дійсно вам допоможуть. До того ж 

онлайн курси  набагато швидше оновлюються, ніж звичайні університетські 

курси. Це велика робота створити онлайн курс, але створивши, його можна 

оновлювати, доповнювати редагувати, дописувати  якісь там відеолекції, 

додавати тестові завдання, і в той же час у вас є матеріал, і ви можете ним 

завжди скористатись. Я дуже поважаю досвід ЕмАйТі ( Массачусетського 

технологічного інституту), які свого  часу виклали всі свої курси, в онлайн 

версії. Ви можете всі лекції подивитись.  До завдань доступу немає, ви маєте 

бути студентом, але лекції ви  можете подивитись з усіх предметів які 

викладаються в ЕмАйТі. Це дуже хороша практика. Я  вважаю, що нам такої 

практики дуже бракує. Хочу, щоб я могла сказати своїм студентам,  які 

наприклад не змогли прийти: там є всі лекції, подивіться. Якщо не зрозуміло 

щось-напишіть, я вам допоможу, розкажу. Тому онлайн освіта для мене-це 

такий новий крок, і я вже створила два курси. В одному я була керівником 

проекту, в іншому я автор курсу. Це велика робота, це клопітка робота, але я ці 

курси впроваджую в змішаному форматі, вони мені допомагають в моїй роботі 

Я вважаю, що це новий крок в освіті, і надалі вони будуть тільки 

поширюватись. 

 

           Додаток 

1.5. 

Святослав, кандидат технічних наук, доцент кафедри Конструювання 

електронно-обчислювальної апаратури, факультету електроніки «КПІ». 

Доброго дня, розкажіть про себе. Чому обрали КПІ?  

Загалом мені подобається інженерія. І я окрім викладання в КПІ працюю 

паралельно в цій галузі, займаюся електронікою, спеціалізуюся на розробці 

обчислювальних систем, цифрових мікросхем, викладаю такі ж предмети і в 
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КПІ. Аналогова, цифрова електроніка, основи мікроелектроніки, варифікація 

цифрових чіпів – це саме ті предмети, якими я фахово і професійно займаюся, 

цим заробляю, і мені здається що так само має бути з усіма викладачами тому, 

що якщо викладач знає лише теорію і не має практики то його цінність як 

викладача не дуже велика. Тому що він в такому випадку не знає що зараз 

затребувано на ринку праці, в якому дійсно зараз стані знаходиться галузь і 

часто в такому випадку він може давати якісь неактуальні або неякісні знання. 

Якщо викладач паралельно з викладанням професійно займається розробками, 

працює в індустрії, він знає що зараз потрібно, які знання потрібні, передає їх 

студентам. До того ж потім до цього викладача приходять просять порадити 

кого прийняти на роботу, викладач знає хороших студентів і таким чином 

пов’язує індустрію і університет. В мене ідеологія ось така, я намагаюсь її 

впроваджувати і так склалося, що я викладаю ті дисципліни по яким і працюю. 

Прийшов я до КПІ випадково, по-перше одразу скажу що мені подобається 

дуже рівень освіти, який я отримав в КПІ. Звісно багато чого я сам вчив, але 

приблизно в КПІ я не менше третини тих знань, які вважаю важливими, 

можливо, навіть половину. І я не впевнений що десь за кордоном в Європі 

отримав би кращі знання, в Америці так, може бути. Але от я цікавився який 

рівень викладання електроніки в Європі, він абсолютно не кращий ніж, 

скажімо, у нас на кафедрі. Можливо кращі приміщення, звісно кращі 

перспективи у випускників, бо можна залишитися в Європі, і вже більшу вагу 

має соціальна складова, але в якості знань там не краще, ніж у нас на кафедрі. 

Тому я задоволений був своїми знаннями, які я тут отримав, але, на жаль 

електроніка в Україні не дуже розвинена, принаймні я так думав після випуску. 

Знайти щось цікаве в області електроніки в мене не вийшло, я працював десь 

протягом останніх років навчання у ІТ-компанії. В досить великих, навіть у 

кількох спробував попрацювати, зрозумів, що це чисто програмування 

високорівневе, так зване «формошльопство». Мені не дуже подобається, це 

досить нудна задача, не зважаючи на те, що за це хорошу зарплату платять. 

Звісно, в програмуванні є цікаві задачі, пов’язані з розробкою цікавих 

алгоритмів, але мені, на жаль, такі задачі не траплялися в роботі, якій я 
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працював, а траплялися досить нудні задачі. Тому я вирішив, що мені така 

ситуація не подобається, а з іншого боку була перспектива вступити до 

аспірантури КПІ, займатися якоюсь цікавою дослідницькою діяльністю. Я 

вирішив спробувати піти в аспірантуру, позайматися дослідницькою 

діяльністю, можливо, потім захистити дисертацію, але я тоді ще не був 

впевнений, що я її захищу, і в ході справи знайти якусь цікаву роботу і, 

можливо, потім залишити аспірантуру і піти на цю цікаву роботу. Плюс в 

аспірантурі були такі переваги, як житло в гуртожитку, відстрочка від армії і тд. 

Це було складне питання, з великою кількістю змінних, і я просто вирішив, що 

дійсно на той момент це була гарна ідея. Пішов в аспірантуру, а потім так 

склалося, що я поступово втягнувся в КПІ, мені пощастило одразу після вступу 

в аспірантуру стати викладачем, тому що якраз звільнилися місця. Один 

викладач одружився і жінка сказала «Ну, давай іди гроші заробляй, навіщо тобі 

цей КПІ» і він пішов гроші заробляти. З’явилося місце, два предмети він 

залишив, мені і ще одному моєму колезі аспіранту запропонували викладати ці 

предмети. Тому що, в принципі, нас знали по нашим студентським здобуткам, 

знали що ми начебто толкові студенти були, і вирішили що є такий шанс, що 

ми можемо потягнути викладацьку діяльність, ну, принаймні, нам такий шанс 

дали, як виявилось, не пошкодували вони. Досить непоганий результат вдалося 

отримати. Ось так почалося викладання, збільшувалась кількість дисциплін, 

зараз 4 дисципліни. Потім почалася робота зі студентами, участь у різних 

КПІшних проектах, я зрозумів, що мені така викладацька діяльність 

подобається, я бачу в цьому якусь соціальну користь. Можливо, в силу 

характеру, мені важливо не просто заробляти якісь гроші, а втілювати саме в 

життя свої ідеї і КПІ в цьому плані досить добре підходить, тому що тут є дуже 

багато не вирішених задач над вирішенням яких можна працювати і досягати 

успіху. Я на це дивлюсь наче на якийсь стартап, завданням якого є підняти 

рівень матеріального забезпечення кафедри, університету, підняти рівень якості 

знань до якогось європейського або, навіть, американського рівня, виправити 

відношення викладачів і студентів до того чим вони займаються, щоб це не 

було щось радянське, а таке більш цивілізоване, це надає, можливо, якийсь сенс 
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життя. При цьому КПІ при правильному підході дає досить непогані 

можливості, тому що може підтримувати, принаймні, інфраструктуру 

ініціативи активних молодих людей. 

Як Ви ставитеся до закону який був прийнятий в 2014 році, з приводу 

вищої освіти. Що Ви про нього знаєте? 

Цей закон вводить додатковий рівень освіти PhD, він прибирає ступінь 

спеціаліста, тобто по факту буде рівень підготовки бакалавра, магістра і PhD – 

доктора філософії. Підготовка доктора філософії буде дещо відрізнятися від 

підготовки аспіранта, яку ми раніше знали, буде виділятися більше часу для 

досліджень. Я вважаю, це добре, тому що зараз в Україні аспірантам 

доводиться займатися не лише своєю дисертацією, а й вирішувати свої 

фінансові питання, десь паралельно ще «фрілансити», тому що університет не 

дає достатньо фінансів для підтримання життєдіяльності, але це не проблема 

університету, а всієї країни. Трьох років часто не достатньо для написання 

якісної дисертації, принаймні, з нуля, можливо, якщо є «супер класний» 

керівник, якщо є якісь напрацювання, трьох років може бути достатньо, але, 

загалом, ці 4 роки, які зараз даються це класно. Розширення по часу, здається, 

нові вимоги якісь є до дисертації і на рівні PhD зараз будуть читатися ще ряд 

певних дисциплін, ідея теж досить здорова, але не зрозуміло чим ці дисципліни 

будуть наповнюватись. Якщо вони будуть наповнюватись якимись якісними, 

складними, системними, інноваційними дисциплінами, то чому ні? Я пам’ятаю 

з цього закону новий такий розподіл по рівням підготовки. Що там ще було? 

А з приводу автономії?  

Так, університетам дається більше автономії.  

Що Ви скажете з цього приводу? На скільки Ви відчули на собі 

реальний вплив автономії і можливість використовувати її? На скільки 

використовують її українські ВНЗ? 

Я за всі українські вузи не скажу, а що стосується нашої кафедри то вона 

доволі автономна. Причому, вона була доволі автономна ще навіть до 

прийняття цього закону, так склалося що в нас більшість дисциплін читається 

викладачами фаховими нашої кафедри, це вже певний рівень автономії, по-
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перше. По-друге, наш завідуючий абсолютно підтримує всі інноваційні 

ініціативи викладачів. От хоче викладач впроваджувати змішане навчання – 

зелене світло, хоче викладач якось експериментувати – зелене світло, хоче 

викладач створити лабораторію електроніки для студентів – зелене світло, 

повна підтримка, я вважаю це теж елементом автономії, коли всі такі ініціативи 

підтримуються на локальному рівні кафедри. Якщо навіть це не зовсім 

вкладається в поточний стан речей, шукаються можливості це все зробити 

правильно і коректно, і з залученням адміністрації, завідуючим кафедри.  Разом 

з ним зустрічаємось з керівництвом факультету, з керівництвом університету і 

намагаємось вирішувати ці запитання і це працює навіть без закону «Про вищу 

освіту». Я до того, що така автономія вона, в принципі, повинна підніматися з 

низів. Що стосується закону «Про вищу освіту», то він там давав автономію, 

зокрема, у виборі предметів студентами і, на жаль, в КПІ цей вибір студентами 

дисциплін реалізований погано. Чому, зокрема, він погано реалізований? 

Можливо, навіть не тому що адміністрація не хоче це зробити, а я так бачу, що 

поки що немає технічної можливості це якісно зробити. Тому що як цей вибір 

дисциплін буде реалізовано, це що студенти повинні ходити в деканат і там 

щось в журналі відмічати? Звісно, ні. Потрібна якась система автоматизована, 

де студент може авторизуватись, подивитися які дисципліни йому даються на 

вибір, поставити там десь галочку і зареєструватися на ці певні дисципліни, але 

в нас зараз такої системи немає. Ну робиться досить довго електронний кампус, 

але всі знають яка в нього якість, вона така досить посередня і він в якості такої 

системи не підходить. Чому такі проблеми з кампусом? Все відомо, тому що 

зарплату КПІ не може запропонувати ринкову розробникам таких систем, тому 

що ринкова зарплата це тисячі доларів, а для якісних системних архітекторів це 

4-5 тисяч доларів, це тривалий строк розробки і професіоналів немає 

можливості залучити. Ті люди що є, вони не завжди мають необхідну 

кваліфікацію, особливо, якщо казати про якісь системні речі проектування 

архітектури. Я не кажу що то не кваліфіковані люди, але для виконання певних 

речей потрібен певний експертний досвід роботи за спеціальністю в якихось 

серйозних «софтверних» компаніях, а цього поки що немає і виходить, що нема 
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людей, які могли б це зробити, а ті що є їх мало, і в них немає можливості 

зробити такий складний об’єм роботи. Студентів залучати теж не варіант, тому 

що студенти досить не серйозно, в більшості, відносяться до виконання роботи. 

Вони можуть щось почати робити, не дуже добре це задокументувати, потім 

закінчити і піти кудись де їм запропонували зарплату 700 доларів, а не ці 2 

тисячі, які вони тут отримують, і все, студент був – студента немає. Якийсь є 

шматок коду не документований, погано документований,  в якому складно 

розбиратися, це новому студенту вже потрібно з цим розбиратися. Такі складні 

речі, електронний кампус не дуже гарно працює і наразі в КПІ просто немає 

технічної можливості забезпечити вибір дисциплін. Я знаю, що над цим 

питанням зараз працюють, намагаються створити систему, можливо, не таку 

цілісну як електронний кампус, але систему в якій є можливість авторизуватися 

саме студентам КПІ. Тобто буде щось на зразок банку ID для КПІшників, так 

зване KPI ID, де студенти зможуть зареєструватися і, принаймні, голосувати за 

якість викладання і, зокрема, обирати дисципліни. Якщо вже буде така 

можливість, то можна буде вже починати щось обирати, це одна сторона 

проблеми. Інша сторона це, звісно, не дуже, можливо, відповідальний підхід до 

цеї проблеми на місцях, коли вибір дисциплін зводиться до вибору варіацій 

якоїсь історії, відмінності між якими, мені здається, не зовсім принципові. Щоб 

цю проблему вирішити треба якісно намагатися змінювати викладацький склад 

і керівний склад на місцях, а для того щоб мати можливість приймати якість 

кадрові рішення потрібна якась підстава, і цією підставою можуть стати якраз 

такі голосування великої кількості студентів відносно якості викладання та 

якості адміністрації (деканів, завідуючих кафедр). Щось подібне до KPIdata, але 

більш якісно зроблене. 

На Вашу думку, з приводу студентів і з приводу програми, чого не 

вистачає студентам в українській системі вищої освіти, зокрема, технічної? 

Чого бракує і що потрібно більше впроваджувати? Якщо б Ви приймали 

ключові рішення, то які б це були рішення і в які вектори вони були б 

спрямовані?  
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По ключовим рішенням це таке запитання складне, до якого треба 

готуватися, а ми з Вами спонтанно зустрілися, тому я не готовий зараз назвати 

якісь ключові рішення, які б доцільно прийняти. Але я точно можу сказати, що 

українській технічній освіті не вистачає зв’язку з індустрією, вони живуть в 

якихось паралельних світах і в більшій частині українських університетів 

вивчають якісь такі речі, які були в кращому випадку актуальні 30 років тому. 

Тобто треба, як мінімум, займатися інтеграцією індустрії і освіти. Ми це 

намагаємось в МАУПі займатися, запрошувати якихось технічних фахівців 

читати лекції. Це все потрібно переводити на рівень держави, було б ідеально 

залучати фахівців професійних інженерів читати лекції  в університеті. До речі, 

щоб це зробити можливим потрібно вносити системні зміни на рівні МОН 

України, мені так здається, тому що зараз для того щоб кафедра отримала 

акредитацію, відповідно до українського законодавства, в ній повинен бути 

певний відсоток людей з науковими ступенями кандидати в докторів наук. 

Якщо кафедра маленька, а таких багато маленьких кафедр, в нас наприклад 13 

чи 15 чоловік, то такий відсоток людей, відповідно, які можуть бути без 

ступеня дуже маленький.  І навіть, якщо ми припустимо ситуацію, що 

знайшовся гарний професійний інженер, який окрім своєї роботи за 

спеціальністю готовий на волонтерських засадах, ну я маю на увазі під 

волонтерськими засадами роботу за 2, 5, 8 тисяч гривень, які для професійного 

інженера який працює за фахом копійки. Якщо знайшовся такий інженер який 

готовий працювати, то ми знаємо що його ще буде складно, а іноді, неможливо 

працевлаштувати в КПІ. Внаслідок таких обмежень, які йдуть з Міністерства 

освіти і науки, і я б, в першу чергу, це обмеження прибрав, щоб університети 

мали можливість приймати людей без наукового ступеню. І звісно, якщо 

приймати аби кого це може погіршити ситуацію, але якщо ми говоримо про 

притомне керівництво кафедри, про адекватний підхід, то звісно аби кого не 

будуть приймати, а будуть запрошувати професіоналів і це лише покращить 

якість освіти. 



127 
 

На Вашу думку, чи правильне на сьогодні, зокрема, на вашій кафедрі 

співвідношення між лекціями і семінарами. Чи, можливо, потрібно щось 

змінювати?  

Ні, в нас все нормально. Насправді, в технічних вузах, я б не сказав що 

семінарів багато, є лекції, є лабораторні роботи, є практичні, єдине що зараз є 

тенденція до скорочення аудиторного навантаження, це звісно дуже погано. 

Тому що раніше, наприклад, 1 група з 30 людей ділилася на 2 підгрупи, і 

викладач приходив і працював з двома підгрупами, в нього була можливість 

відповідати на запитання на лабораторних роботах, бо працювати з 30 людьми і 

з 15 людьми це різні речі. З 15 чи 10 працювати зручніше, і це було добре і 

ефективно. Зараз приймаються зміни, відповідно до яких, група може 

розбиватися на підгрупу, здається, лише якщо там 30 людей, тобто якщо там 25 

людей, то ніяких підгруп не буде. Викладач повинен працювати з 20-25 

людьми, і фізично він не буде мати можливості повноцінно з усіма працювати, 

треба буде якось експресом ці всі завдання приймати, ці результати роботи 

студентів, це все погіршить контроль знань, дисципліну, навіть ситуацію з 

технікою безпеки. Тому що, якщо ми говоримо про роботу з якимось 

зварювальним обладнанням, електронним, обладнанням з високими напругами, 

з хімічними реактивами, ну те з чим працюють в КПІ, то контролювати там 

підгрупу в якій 10-15 людей це одне, а контролювати 30 людей щоб вони там 

самі не наразилися на небезпеку або не вибили з ладу обладнання це вже 

складніше. Ось такі проблеми додаються і треба їх вирішувати, вони, звісно, не 

на пустому місці ці обмеження беруться, просто фінансування весь час 

скорочується і тому так. 

Тобто, можна сказати, що фінансування створює певні обмеження 

для розвитку. 

Ну відсутність фінансування з боку держави, звісно, створює обмеження 

для розвитку. І ми ж не забуваємо, що в КПІ дуже багато бюджетної форми 

навчання, контрактників майже немає. Для абітурієнтів з небагатих сімей це 

звичайно плюс, що можна отримати адекватну освіту не платячи за контракт, 

але загалом для університету це мінус, тому що джерела фінансування, такого 
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як контрактна форма навчання немає, а надходження з боку держави дуже 

маленькі і, відповідно, весь час такі обмеження з’являються. Зменшується 

кількість лекційних годин, кількість годин на лабораторні і на практики тощо. 

Зокрема, на моєму предметі зменшили кількість лекційних годин з 18 до 9, 

тобто кожні 2 тижні була лекція, а предмет був фундаментальний і 9 лекцій це 

була абсолютно неадекватна цифра, звідки хтось її взагалі взяв. Не можна було 

той предмет за 9 лекцій вивчити навіть в самому мінімальному вигляді, для 

мінімального вигляду треба було, принаймні, 18 лекцій. Вдалося вийти з 

ситуації лише шляхом змішаного навчання, створення відео-лекцій і 

винесенням перегляду їх частини в години самостійної роботи, які зараз є, але 

вони не ефективно використовуються, і це працювало, але, загалом, таким 

чином проблему не вдасться вирішити. Тому зараз є така тенденція до 

скорочення кількості практичних, лабораторних, аудиторних годин і вона 

погана. Саме співвідношення між цими годинами це нормально, але загальне 

скорочення цих годин це погано. 

Ви говорили про сферу бізнесу, зокрема, виробництва. Наскільки 

готова сфера бізнесу співпрацювати з університетами, вкладатись в 

студентів, розвивати обладнання, наскільки є цей запит? 

Я з власного досвіду скажу,  що абсолютно готова, якщо вони бачать що 

співпрацюють з адекватними, конструктивними, проактивними представниками 

університетів. Тому що тут можливо 2 підходи. Один підхід, це коли є 

підрозділ університету, який готує гарних фахівців і постачає до фірм, фірми 

вже знають що фахівці гарні, плюс там починаються якісь активності, в яких є 

реальна якість, запрошуються інженери з-за кордону, організовуються якісь 

хакатони. Ці всі результати доступні і фірми бачать, що дійсно робиться робота, 

що люди можуть працювати і якщо їм дати гроші, то вони не зникнуть не 

відомо куди, а дійсно буде користь від таких вкладів, тоді безумовно 

підтримують. Нас, безумовно, дуже багато підтримують на дуже великі суми, 

обладнанням саме, експертизою, інженери приходять читати лекції, 

створюються спільні проекти. Наприклад, одна із фірм в якій я працюю, років 7 

тому створила лабораторію для підготовки фахівців, куди вони набирають 
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студентів і готують там з них професіоналів, потім у себе працевлаштовують, 

студентам платять за це ще й дуже велику стипендію. Тобто, фірми готові 

співпрацювати, але з іншого боку є такі кафедри та дуже багато людей, які 

хочуть гарні умови, гарне фінансування, обладнання, вважають що їм всі все 

винні, але вони не готові багато працювати для того щоб зробити дійсно 

доцільним надання таких умов. Вони хочуть працювати на тому рівні, на якому 

вони зараз і майже нічого не робити, а мати якісь гідні умови. Звісно, це так не 

працює і бізнес бачить, що такі представники це якась чорна діра, куди можна 

«вбухати»  купу грошей, а результат абсолютно не покращиться. І, звісно, 

бізнес не фінансує організації з таким низьким рівнем КПД, або, навіть, може 

разово профінансувати, а потім побачити, що з цього користі немає і все. Тому 

бізнес абсолютно готовий підтримувати і він уже реально підтримує, тут просто 

треба вже університетам працювати над собою і показувати, що вони дійсно 

можуть робити щось корисне, можуть бути ефективними, а не просто 

«просиджувати штані». До речі, я бачу, що університети починають це розуміти 

і починають працювати над собою. Навіть на прикладі РТФ, в них в минулому 

році був недобор, вони на всі кафедри РТФ набрали, приблизно, стільки ж 

скільки ми на одну свою кафедру набрали. Вони зрозуміли що якщо так буде 

продовжуватись рік чи два, то факультет просто закриють і вони на рівні 

факультету почали дуже гарну системну роботу на результат і, в принципі, це 

видно, тобто видно, що люди намагаються змінити ситуацію, намагаються 

стати кращими. Одразу почали знаходиться якісь випускники, які почали 

вкладати гроші в обладнання, покращувати лабораторії, і це чудово. Але, знову 

ж таки, це все відбулося не від якоїсь внутрішньої мотивації, а саме тому що 

людей поставили в такі умови, або вони змінюються або просто не буде 

факультету. Як бачите, можна змінюватись. 

На Вашу думку, на скільки стипендія є важливою для студента при 

теперішньому розподілі стипендії, коли лише частина з тих хто навчається 

добре отримує її. Наскільки взагалі стипендія важлива в плані мотивації 

при тому рівні, якою вона є сьогодні?  
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Мені складно сказати який зараз рівень стипендії, тому що я закінчив 

університет років 8 назад. Коли я був студентом мені, в принципі, стипендії 

вистачало, до речі, тоді принципово намагався більше часу приділяти навчанню 

і мені насправді тоді не подобалась ситуація, коли студент під час навчання 

працює на роботі не за фахом, мені здається що це погано. Треба 

концентруватися саме на навчанні, якщо це робота, то якась робота за фахом 

повинна бути, а не роздавати якісь листівки тощо. І мені, в принципі, тоді 

стипендії вистачало, на те щоб не працювати і на перших курсах мені батьки 

допомагали грошима, а починаючи з 3-4 курсу я сам ці питання вирішував. 

Просто тоді ще курс долара був кращий, стипендію тоді якраз піднімали 

вперше, плюс тоді був «профік» (санаторій-профілакторій), куди можна було 

записатися за якісь смішні гроші 90 грн, а стипендія була 400 грн і 2 чи 3 тижні 

нормально харчуватися в цьому профілакторії. Там харчування на рівні 

студентської їдальні, тобто досить адекватне і туди можна було самому 2 рази 

на рік записатися, можна було на когось туди оформитися за бажанням і за 

рахунок «профіку» і  стипендії я це питання закривав. Що стосується ситуації 

на зараз, я думаю що стипендія зараз стала на стільки малою, що за неї вже не 

можна прожити студенту і треба думати що в цій ситуації робити. Мені 

здається, готових рішень немає, але я так бачу що більшість студентів КПІ на 

цю стипендію не заслуговують, тому що проблема поганої якості знань 

виходить не лише зі сторони викладачів, а й зі сторони студентів, які не хочуть 

працювати. Викладач повинен витрачати час на те, щоб контролювати їх, 

знаходити студентів, які не хочуть працювати і якось обґрунтовувати 

об’єктивність оцінки своєї. Якщо студенти не хочуть якісно вчитися, а 

намагаються щось списати, отримати бали і отримувати стипендію, то навіщо 

витрачати стипендіальний фонд на таких людей. Загалом, ідея про те,  що 

стипендію будуть отримувати високу лише ті, хто дійсно добре навчається, 

мені подобається. З іншого боку це повинно бути добре реалізовано зі сторони 

університету, щоб дійсно була об’єктивна оцінка і стипендію отримували лише 

ті, хто на це заслуговує, добре навчається. Зараз я не впевнений що це так, є 

такий маленький факт, вже прийняли таке положення що можна отримати 
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додаткові бали до стипендіального рейтингу за участь у різній соц.активності.  І 

за останні 2-3 місяці в КПІ кількість гуртків по експоненті збільшилась, туди не 

зрозуміло кого записують і типу до стипендіального рейтингу таким людям 

будуть давати якісь додаткові бали,  це може призвести знову до того, що 

стипендія буде даватися не найкращим, а, можливо, тим хто більше вміє 

крутитися. 

Тобто тут потрібен більший аудит цієї ситуації. Хто дійсно працює, 

розвивається? 

Ну звісно, так. І потрібно, знову ж таки, залучати бізнес, представників 

індустрії щоб вони пропонували якісь стипендії для студентів. На прикладі 

того, про що я говорив спочатку, коли студенти бачать, що є фірма яка може їх 

потім працевлаштувати за спеціальністю, платити великі зарплати,  якщо ця ж 

фірма зараз, коли вони студенти, пропонує їм високу стипендію типу 5-6 тисяч 

грн. за те, що вони будуть навчатися за спеціальністю, то туди є черга 

студентів. На отримання цієї стипендії, на участь в конкурсі і, загалом, така 

ситуація стимулює студентів на молодших курсах уже нормально вчитися, щоб 

через рік-два таку стипендію отримати. 

Опишіть портрет хорошого студента і поганого. Можна почати з 

поганого. Якими рисами володіє хороший і поганий студент? 

Ну це таке комплексне запитання, на нього так відразу не відповідають. Я 

можу сказати що поганий студент він, в першу чергу, безвідповідальний - раз, і 

не схильний замислюватись над тим, що він робить - два, це те що я бачу по 

поганим студентам. Вони думають, що якось всі ці проблеми самостійно 

вирішаться, а потім, в кінці семестру, виявляється що нічого само собою не 

вирішиться і для них це катастрофа. А оскільки вони безвідповідальні, вони, 

звісно, нічого не робили, не готували, більше того, вони і батькам не казали, 

батьки починають приходити і «морочити голову» викладачу, в якого і так 

вистачає проблем. Безвідповідальність і бездумність, - це характеристики 

поганих студентів. А характеристика хорошого студента це, безумовно, 

проактивність, це таке комплексне визначення, яке включає в себе багато 
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характеристик, мені здається, що хороші студенти повинні бути, в першу чергу, 

проактивними.  

 

2. Глибинні опитування студентів. 

           Додаток 

2.1. 

Маргарет, студентка факультету соціології та права, спеціальність-право, 

студентка КПІ. 

- Чому ти обрала саме КПІ?  

- З двох причин: 

1) тому, що КПІ закінчували мої батьки, вони тут і познайомилися. 

2) на відміну від Шеви і Могилянки, я набрала прохідний бал для вступу 

на бюджет в КПІ. 

+ Це моє рідне місто. 

- Що тобі подобається в освітньому процесі в КПІ? 

- Викладачі, з якими просто приємно знаходиться поруч, ходити на лекції, 

навіть не стільки щоб вчиться. Вони хороші люди, у них хороша енергетика і це 

саме їх - викладати.- 

- Тобто подобається креатив та людські відносини?  

- Людяність… 

- Щоб були побудовані хороші людські відносини?  

- Так, тобто не зовсім хороші побудовані відносини, мені подобається 

об'єктивність. А одна з проблем КПІ - суб'єктивність. Є дуже багато викладачів, 

як вони ставляться до тебе, такі вони будуть ставити тобі оцінки. Хоч тобі і 

здається, що на скільки ти знаєш, стільки тобі і поставлять, проте ні. Вони 

нівелюють тобі 1-2 бали і потім на бюджеті це буде дуже сумно. Загалом, 

суб'єктивність - це негативна сторона, а об'єктивність інших викладачів - 

позитивна. 

Мені не подобається дуже багато формалізму. Якщо запізнився на 5 

хвилин, то все, це катастрофа для деяких викладачів. Обов'язкове оформлення 

тез, потрібна обов'язкова дія за шаблоном. Якщо йде контроль, то гадай, і 
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тільки якщо всі відповіді правильні, то тоді 5. Ніякого креативу і можливості 

вийти за рамки. Частина викладачів не компетентні, читають з листочка і це не 

може нас не засмучувати, адже вони читають нам свої профільні предмети. 

 Не подобається кількість предметів. В університеті імені Т. Г. Шевченка 

предметів 5-6, а у нас їх 10. Дуже багато загальних предметів і кожен викладач 

вважає, що його предмет найважливіший. 

- Як би ти змінювала цю систему, якщо би ти була завідуючою 

кафедри? 

- Я б провела тестування. Просто провести демо-урок, щоб оцінити 

знання цього предмета, доцільність та комунікабельність з учнями. Банально 

можна просто зробити соцопитування «подобається це вам чи ні». 

- Тобто провести опитування? З’ясувати наскільки студентам 

подобається? 

- Так, так, у нас є пару предметів, та ж історія, ми здаємо 5 тестів і якщо 

ти правильно дав відповідь на всі, то тільки тоді тобі 5. Якщо ти тему 

прекрасно знаєш, але питань не знаєш, то тобі відповідно і погана оцінка . 

Тобто знову-таки це теж багатьом не подобається і не показує ніяких знань. Але 

викладачам деяким і, можливо, навіть завідувачу кафедри або байдуже, або 

вони не знають, що така система абсолютно не працює. Вона націлена не на 

знання предмету історії, а на заучування відповідей і здавання навмання. 

Я б зробила все-таки більше інтеграцію європейського, навіть 

американського суспільства. Хоч у нас є англійські конференції, решта все 

досить каверно. У нас все радянське. У мене друзі, коли заходять, пахне 

радянським союзом і справа навіть не в самих аудиторіях, а в підході в самій 

освіті. Тут вже сама претензія до болонської системи. Ще мені не подобається 

невідповідність обіцяного і того, що дається. Ось ми поступали і було 

написано: «Хлопці у вас буде апдейт, буде хороша англійська мова». І ось ми 

приходимо, а тут: історія, англійська на рівні А1 і там якийсь загальний 

предмет «чому я пішов на право». Така невідповідність мене теж не влаштовує. 

Просто таке відчуття, що понабирали викладачів з тих, хто взагалі був на 

кафедрі і міг хоч щось вести. Таку нам і дали систему. 
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- Гаразд, опиши якими рисами володіють найкращі викладачі – 

портрет, грубо кажучи, - і найгірші.  

- Добре, найкращі. Ой, це, напевно, перш за все знання. Тобто людина 

володіє матеріалом, здатниа виходити за рамки загальної теми і здатна сам 

відповісти на поставлене запитання. 

Підхід до учнів. Кожна людина абсолютно різна. Я розумію, що не можна 

повністю міняти свої стереотипи, але, якщо комусь не подобається, що його 

при зустрічі гладять по голові у 18 років, напевно, варто піти і цього не робити. 

Почуття гумору теж не мало важливо, тому що тоді проявляється інтерес 

до предмету. 

Креативність, в плані створення різних підходів і створення різних 

можливостей проявити себе, як у нас є брейн-ринги, хакатони. 

Товариськість. Дуже багато викладачів дистанціюються. Телефонів ні у 

кого немає, пошту вони перевірять раз на місяць. Є викладачі, які дають 

телефони, вони є в соціальних мережах. Так на моральному рівні поліпшуються 

мости між людьми і якось відчуваєш себе більш-менш на одне рівні в 

досяжності. Ну ви зрозуміли… 

Найгірше - незнання предмета, монотонність, суб'єктивізм, небажання 

ходити за будь-яких умовах і подвійні стандарти. Дуже часто, коли хочеш 

відпроситься в лікарню: «Ах ти ж сволота, відпрошуєшся вкотре». А іншій 

людині: «Хочеш вийти покурити? Ну гаразд, можеш не повертатися ». І все під 

егідою того, що у нас «всі правила для всіх однакові». 

- Тобто у відносинах між викладачем та студентами, ти вважаєш що 

потрібно відходити від формальних підходів і переходити на більш 

демократичні? Наприклад впроваджувати правило вільної ноги, руки, і 

так далі, і тому подібне? Студенту треба вийти – він встав і вийшов? 

- Так, не повинно все перетвориться в «запанібрата» і фамільярності теж 

не повинно бути. 

- Як ти вважаєш, чи достатньо тобі співвідношення теорії і практики, 

лекцій і семінарів, і щоб ти змінювала в цьому?  
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- Дуже гарне питання. У нас дуже багато теорії і мало практики. Навіть 

мова йде не про те, щоб мені як юристу вирішити якусь справу, пройти 

практику, а навіть застосувати бальні знання лекції в житті. Тобто по суті, 

більшість предметів практично сходяться до того, що читають лекції, а ми 

потім їх повторюємо. Це називається «практика», але не можна сказати, що на 

реальній практиці ми їх застосовуємо. Ми просто їх повторюємо. Тобто не 

варто ці поняття плутати. Бракує практики банально в тому, як тобі може 

допомогти це в життя. Застосування тієї ж теорії на випадок якихось справ. 

Банально розіграти той же процес і застосувати ті знання, які є. 

У нас є тільки 1 викладач, який цим займається, і це виділяється на тлі - 

його професіоналізм. І того чого нам варто додати і дуже мало можливостей 

дають нам викладачі. Навіть в Шеві є якісь корти, програми, лекції викладати. 

У нас всього цього немає, максим приходить якась разсилочка про лекції в 

Шевченка: коли можна прийти, послухати або з ким поспілкуватися і все. 

Тобто, нічого самі такого ми по суті не пропонуємо. Не кажучи вже про те, 

скільки всього можна було придумати. У нас же багато практикуючих юристів, 

які викладають у нас. Запропонувати практику студентам, або просто 

допомогти потрапити на судовий процес, який у нас відкритий, але не завжди 

можна туди потрапити. У той же час підказати щось. Цьому у нас ніхто не 

приділяє час. 

- Тобто в принципі, було б круто, як би деякі пари проходили у 

вигляді судових процесів, коли б сторони грали різні ролі. Наприклад, 

хтось суддя, хтось прокурор, хтось адвокат, в такому контексті?  

- Так Так. Ми все одно все це проходимо, вивчаємо. Можна просто було б 

додати простіше справи, які треба було б вирішувати, чи розглядати якусь 

частину цього процесу або організувати разом похід, замість чергової лекції, в 

суд, подивитися на безкоштовне, відкрите судове засідання, подивитися, як все 

це відбуватиметься. Тому що, за великою кількістю рефератів, курсових на 

теоретичні теми, матеріали яких ти просто шукаєш онлайн, не встигаєш 

займатися чимось цікавим. 
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- Ще таке питання. Чи вистачає тобі взаємодії з викладачами і  я  би 

сказав співпраці, як колеги, а не як вертикальні відносини? 

- Я зрозуміла. Вистачає ... ось що-що, а це у нас є. Інша справа - наскільки 

вони реальні і наскільки не оманливі. Ти можеш вийти з викладачем, грубо 

кажучи, на перекур, і поспілкуватися, відправити лист, якусь статейку на 

пошту. Але потім з цим викладачем з'ясовується, що відносини - це відносини, 

але лише в певний день. У другий день у цієї людини поганий настрій і ці 

відносини нівелюються. Воно як би є, його вистачає, але воно не надійно. 

Посилює процеси, все це формально. Співвідношення пан-пані. 

- Я маю на увазі в контексті співпраці, саме наукової. Чи вистачає 

саме передачі досвіду, співпраці, роботи викладачів з тим, щоб передати 

знання якісно. Наприклад, допомогти з написанням тез, пояснити, як це 

робиться, тобто показати своїм прикладом, пояснити детально. Чи 

вистачає цього розуміння та взаємоспівпраці? 

- Так, але я не можу говорити за всіх викладачів. До тих, що я підходила і 

з тими, з якими займалася на філософії та теорії держави і права викладачі 

допомагали. Ти пропонуєш їм свою співпрацю, скажімо так, і це дійсно 

виходить гра не в одні ворота. Ти пишеш статтю на якісь коментарі, якісь 

наводки, а викладачі навіть редагують, допомагають оформити правильно 

використані джерела. Тобто співпраця і взаємодопомога є. 

 

           Додаток 

2.2. 

Привіт, розкажи про себе ( курс, факультет, спеціальність) 

Мене звуть Антон, 1 курс, ІПСА (Навчально-науковий комплекс 

"Інститут прикладного системного аналiзу" - ННК "ІПСА"), кафедра 

системного проектування - СП (САПР), спеціальність комп’ютерні науки, 

спеціалізація- системне проектування сервісів. 

Чому ти обрав саме КПІ? 

Кпі? Тому що це комьюніті, це ті однодумці яких я міг би зустріти, але на 

жаль їх виявилося мало. Що ще? Ну мабуть те що в КПІ є такі цікаві штуки як 
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ЛАМПА( це низова ініціатива, високотехнологічна лабораторія в Київському 

Політехнічному Інституті, відкрита для всіх зацікавлених, для вивчення 

сучасної електроніки, виконання досліджень, розробки проектів, виготовлення 

прототипів винаходів. Місце, де кожну креативну технічну ідею, можна втілити 

в життя, знайти однодумців й одержати професійну консультацію фахівців-

примітка ред.) і Вежа (Арт-простір "Вежа КПІ"-примітка ред.), а ще «BELKA» 

(це безкоштовний студентський коворкінг, який працює на третьому поверсі 

бібліотеки. Створення його – одна зі студентських ініціатив, які підтримала 

адміністрація університету.-примітка ред.- See more at: http://kpi.ua/workshop-

belka#sthash.vuYrkNTW.dpuf) Все це здалося мені вагомими чинниками для 

вступу, всі ці студентські ініціативи, активності. 

Чи не розчарувало тебе навчання в КПІ? Чи бачиш ти вже зараз 

проблеми, речі які тобі не подобаються в освітньому процесі КПІ? Як би ти 

їх змінював? І чому? 

-Звісно ж, це типова ситуація очікування-реальності. Так склалося що я 

вступав на спеціальність пов’язану з програмуванням, а програмування 

викладач який народився в 1945 році, йому дуже багато років. Він не може 

викладати  актуальні речі. Проблема ще й в тому, що наче викладається та база 

яка потрібна всім: алгоритми, певні структури та інше, але всі коди які даються 

на лекції, пишуться на дошці. Якщо спробувати його сфотографувати і 

переписати, то він не скомпілюється (простіше кажучи не буде працювати-

прим. ред.) Там зазвичай така кількість помилок, що простіше розбиратися 

самому, читати форуми, статті, онлайн курси та інше, ніж ходити на лекції по 

програмуванню. По іншим предметам, які пов’язанні з математикою, у мене їх 

три-дискретна математика, лінійна алгебра і аналітична геометрія, і власне мат. 

аналіз. По цим предметам даються знання, їх не можна назвати актуальними, 

але це база і без неї нікуди. Але й вона подається не найкращим чином, тому що 

людям яким викладають дуже багато років, і вони в основному радянської 

закалки, і з цього слідують певні складнощі: складності в спілкуванні, 

складності в розумінні матеріалу, тому що викладач очікує те що студенти 

http://kpi.ua/workshop-belka#sthash.vuYrkNTW.dpuf
http://kpi.ua/workshop-belka#sthash.vuYrkNTW.dpuf


138 
 

будуть зазубрювати матеріал. І наприклад, якщо в тебе не таке формулювання 

як у методичці, то можуть придертися, це не завжди, але таке буває. 

З хорошого, це те що я вже називав: низові ініціативи, те що дійсно є 

крутим в КПІ, а все інше якось не дуже. 

Мені не пощастило, бо у мене не було ні одного молодого викладача, крім 

викладача з дискретної математики, який ввів практики. Але такий прикол, він 

викладав в першому семестрі, але в 2-гому він захворів, і просто “смився”. Він 

пропав, і ми його бачили на трьох-чотирьох заняттях, не більше. 

Ще я можу сказати, що у кафедри є така штука, от були атестації, і 

сказали що  атестації ніяким чином не впливають ні на що, тому що вона лиш 

одна. Але кафедра вирішила, раз одна атестація нічого не значить, то всіх 

студентів у кого було більше 3-х чотирьох неатестацій зібрала і почала 

розповідати які вони нехороші студенти, що у них така кількість неатестацій. 

Як ти вважаєш, чому так багато неатестацій і з чим це повязано? 

Багато неатестацій-тому що студенти не хочуть прикладати багато зусиль 

вивчаючи щось нецікаве. Якщо би все викладалося дуже потрібно або цікаво, 

то таких би ситуацій не виникло: запамятовали б матеріал краще, вчилися б 

краще і неатестацій було б менше. 

Тобто сказали що атестація не впливає, студенти вирішили: раз не 

впливає- то можна й розслабитися, в такому ключі. 

Тобто ти хочеш сказати що студенти намагаються самостійно 

вивчати і не ходити на пари? 

Студенти намагаються витрачати менше часу на непотрібні пари та 

предмети і вчити щось своє. Це звісно не всі, бо ще є така група студентів, яка 

просто розслабилася і нічого не робила 

Уяви себе на місці людини яка має можливість втілювати зміни в 

освітньому процесі КПІ, що б ти зробив, змінював би, і чому? 

Я би зробив таку річ, якщо кафедра не може залучити нових викладачів, 

щоб програмування викладали люди які крутяться в цій сфері, то замість давати 

лекції від аутсайдерів програмування, краще замінити ті часи які витрачаються 

на лекції з програмування на онлайн лекції з програмування. Щоб як на ФЕЛі( 
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факультет КПІ), я чув хлопці проходили онлайн курс Coursera, або щось інше-

таке нововведення можна використовувати.  

Безумовно потрібно збільшити кількість практик. З приводу теорії, то її 

потрібно викладати в руслі того, як її можна застосувати на практиці в галузі, в 

якій планується подальша діяльність студента. Тобто, наприклад, якщо це 

лінійна алгебра, то потрібно щоб вона викладалася з поясненням як ці знання 

можуть бути застосовані на практиці: вектори матриці використовуються в 

графіці, диференціювання можна використовувати в налаштуванні нейромереж.  

От іноді ти сидиш на парі такий і думаєш, навіщо мені цей Джордано 

Баєр? Тобто потрібне пояснення як і де ці знання  я можу застосувати на 

практиці.  

Ще було би досить добре розглядати на практиках, ті речі які 

застосовуються в твоїй майбутній роботі. Серйозною проблемою є те що 

матеріал який викладається із року в рік не змінюється, і з кожним роком він 

застаріває ще більше. 

Ти пропонуєш переходити до моделі, коли беруться реальні кейси, 

якісь там ситуації, проблема та завдання, які потрібно вирішити, і ви 

розбираєтесь як це зробити?  

Приблизно так. 

Чи знаєш ти про новий закон про вищу освіту прийнятий у 2014 році, 

і що саме? 

Не знаю про нього, знаю про закон який стосується шкіл. 

Цей закон передбачає для ВНЗ України більше автономії, тобто 

перенесення центру прийняття рішень з рівня міністерства освіти і науки 

на рівень університетів, можливість самостійно вирішувати питання які 

раніше вирішувало міністерство, наповнення програм, фінансова, 

господарська автономія. Як ти ставишся до цього? 

Це відкриває певні можливості, при умові якщо будуть прийматися 

правильні рішення. Але є дуже велика ймовірність того, що рішення не будуть 

застосовуватися. Як все відбувалося в минулому, так і все й надалі буде 

відбуватися. 
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Чому ти так вважаєш? 

Тому що я знайомий з викладачами, професорами на моїй кафедрі, і не 

думаю що хтось з них готовий до змін, до впровадження. Вони занадто звикли 

працювати з тим, з чим працюють вже багато років. Є ті люди які працюють 

більше ніж 20 років, читають одне і теж. Мені здається що вони просто не 

зможуть перейти до нової моделі, або хоча б почати рухатися до неї. 

Як залучити нових викладачів, враховуючи що приватний сектор 

пропонує набагато вищі зарплати ніж ВНЗ? 

Насправді це найбільше і  найскладніше питання в освіті. Його можна 

вирішувати за допомогою онлайн курсів. Тобто якщо я не можу залучити 

викладача нового, то потрібно впроваджувати онлайн курси, які вже є. 

Наприклад, на Coursera є прекрасні курси присвячені машиному навчанню, 

чудові курси по лінійній алгебрі, та по багатьом іншим речам. Це той вихід із 

ситуації, який є доступним. 

Як ти вважаєш, наскільки стипендія впливає на мотивацію студентів 

навчатися? Як ти ставишся до змін які відбулися в нарахуванні стипендій? 

Стипендія впливає на мотивованих студентів, але у кожного студента свій 

підхід до цього. Наприклад, якщо студент втратив стипендію-він може діяти 

двома принципами: 

перший- позбувся стипендії і почне наполегливіше вчитися, другий- 

почне вчитися на єшки (Е-низький бал за болонською системою) аби 

залишитися. А ті люди, які залишилися на стипендії, можуть розслабитися і 

почати менше навчатися. Питання не однозначне, бо для кожного це буде 

індивідуально. А з приводу того що лише 40% бюджетників зможуть 

отримувати стипендію, і формалізується рейтинг, мені здається це неправильно.  

Тому що різниця в три бали може позбавити тебе стипендії. А ці три бали ніяк 

не корелюють з твоїми навичками. Наприклад, у викладача був банально 

поганий настрій і він тобі поставив не 97 а 95 балів.  І через місяць ти 

дізнаєшся, що у тебе не буде стипендія, тому що в іншого студента, з такими 

самими балами  буде на 2 більше бали ніж у тебе. Це занадто маленька різниця  

для того щоб вирішувати  буду у студента стипендія чи ні. Було би набагато 
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розумніше ввести певний критерій, якщо ти його виконуєш -отримуєш 

стипендію, якщо не виконуєш-не отримуєш стипендію.Тому що формуванняа 

рейтингу цедодаткове навантаження на кафедру, на адміністративний апарат, 

яке ні до чого доброго не веде. Серед студентів  поява рейтингу була сприйнята 

неоднозначно, багатьом, як і мені, не сподобалося. Я вважаю, що рейтинг не 

повинен складатися таким чином, як він складається зараз. Тобто можна 

використовувати рейтинг для визначення стипендіатів, але повинні бути якісь 

інші планки, межі, за якими можна буде судити чи отримає стипендію студент 

чи ні. 

Якби ти приймав рішення про стипендії, які би ти планки та межі 

встановлював по яким потрібно приймати рішення? 

Я вважаю що вірно зробили коли ввели такий критерій як “поза 

навчальна активність”. Ця система допустима, вона працює, і мабуть на даний 

час кращої ніж ця важко досягнути, але потрібно її все ж таки вдосконалити на 

майбутнє. 

Якби я формував рейтинг, я би обов’язково враховував би  “поза 

навчальну активність”, але змінив би співвідношення значимості між різними 

активностями, вагу кожного виду діяльності, та більш збалансував 

співвідношення між різними предметами. Бо останній документ що стосується 

нарахувань стипендії, був не дуже розумним. Тому що за участь в низових 

ініціативах ( КПІ-ТВ,  Бєлка, Вежа, і т.д.) ти отримуєш половину з допустимих 

балів, а за участь  в "Сікорський Челендж "(стартап школа в КПІ) отримуєш 10 

з 10.  

Досить часто студенти навчаючись у ВНЗ вирішують між роботою та 

навчанням. Іноді вони вибираю лише навчатися, але іноді матеріальні 

умови  їм не дозволяють лише навчатись, і вони шукають роботу.  Як ти 

вважаєш,  якщо стипендії підвищили б в рази, кардинально, чи змінило б 

це досягнення студентів і стимулювало б їх? 

Безумовно, якби стипендія була більша, то студенти менше 

замислювалися б над роботою і більше би навчалися. Але якщо збільшувати 

стипендії, то потрібно і міняти програму, бо якщо не змінювати програму, то 
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вийде така ситуація, що студент буде наполегливо навчатися, а потім він 

зіштовхнеться з такою  проблемою, як очікування-реальність, коли закінчить 

університет і не зможе працювати по спеціальності, оскільки в університеті він 

не отримав практичних навичок, а під час навчання він не працював, бо 

отримував високу стипендію.   

Люди які проходять стажування, або починають працювати по 

спеціальності десь з третього курсу, вони значно швидше виходять на ринок і 

отримують хорошу зарплату.  

В плані насиченості, кількості пар, ти би зменшував чи збільшував 

кількість пар? 

Безперечно зменшував би, тому що та кількість лекцій, яка є, вона ні до 

чого доброго не призведе, бо ти просто витрачаєш свій час, який міг би 

витратити на теж навчання, але в іншому форматі, більш ефективному. Ці 

лекції, самі по собі-застаріла річ. Звичайно мають бути певні години коли 

студентам начитуються матеріали, і години коли студенти працюють з цим 

матеріалом. Так от, вважаю що цю межу між годинами на теорію і годинами на 

практику потрібно зміщувати на користь практики, щоб її було більше.  

Тобто більше практики ніж лекцій? 

Так, більше практики і менше лекцій, тому що в лекцій значно нижчий 

коефіцієнт корисної дії. 

 

 

           Додаток 

2.3. 

Привіт, для початку розкажи про себе – курс, факультет, 

спеціальність. 

Мене звуть Ольга. Я навчаюсь на 3-му курсі факультету прикладної 

математики за спеціальністю – прикладна математика. 

А чому ти обрала КПІ? 

На той момент, коли я вступала, мені здавалося, що тут буде досить 

хороша освіта, досить якісна. Мені було цікаво, я любила математику і я ходила 
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тоді ще на курси, багато друзів моїх були в КПІ, тому я вирішила вступати все 

ж таки в КПІ. 

А чи не розчарувалася ти в КПІ за 3 роки навчання? 

Напевне, розчарувалася ще після першого року. 

Гаразд, тоді розкажи, що тобі подобається в КПІ, а потім розкажи, що 

тобі не подобається в КПІ в освітньому процесі. 

Мені подобається, що все ж таки є серед викладачів, дійсно, 

професіонали, люди, які дійсно люблять свою професію і добре пояснюють. 

Але їх дуже мало. І через те, що наприклад, на минулих курсах ми не отримали 

належних знань з важливих предметів, то на старших курсах ми не можемо 

нормально вирішувати якісь задачі. Тобто є викладачі, які нормально 

викладають предмети, але вони кажуть:  «Ви мали це знати з попереднього 

курсу». Але ми цього не знаємо, бо у нас немає якихось базових знань. І тому, 

ніби і хороший викладач, який дає доп. пари, який легко йде на контакт, може 

пояснити все, але все одно тобі треба витрачати купу часу через, що на 

минулих курсах тебе нічого не навчили. Подобається в КПІ те, що є купа 

різного того, що у тебе поза навчанням, подобається колектив, який є в КПІ. Не 

моя група, а взагалі, на факультеті. Потім, що не подобається.. шкода, що те, що 

подобається, його дуже мало. А не  подобається те, що, наприклад, оцінюють 

занадто злояко, те, що є такий фактор необ’єктивності. Наприклад, якщо 

студент мені не подобається, то він піде на перездачу. Бо я так хочу, о му що 

він.. Викладач може сказати, що він не ходив на пари, хоча ти ходив на всі 

пари. І сказати, що тоді всі лаби робив хтось інший, хоча ти робищ сам. Тому, 

що, наприклад, ти не ходиш за ним  і не випрошуєш оцінку, а просто «що 

отримав – те й отримав». А інші ходять, просять. І так само мені не подобається 

те, що багато хто ставиться до стипендії занадто якось серйозно. Особливо з 

прийняттям нового закону. Тобі ніхто нічого не скине, скажуть, що «ми не 

робили», скажуть «ой, у мене нічого немає». Хоча це все є і якось тоді тобі не 

дуже приємно, коли ти скидаєш сам, а тобі ніхто не допомагає. І тобі якось не 

дуже в цьому плані приємно. Також не подобається гуманітарних дисциплін на 

технічних факультетах. Особливо, коли викладач вважає, що його дисципліна – 
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головна, основна. Іноді було так, що ми витрачали більше часу на гуманітарну 

дисципліну, яка взагалі не стосується моєї спеціальності, для того, щоб її 

закрити, тому що викладач сказав: «Поки ви не вивчите, ви не закриєте.». Так 

само мені не подобається викладання іноземної мови. Іноземна мова, де ти 

просто деградуєш. У групі сидить 20 людей з різним рівнем мови, слухаєш, як 

неправильно говорять твої одногрупники і тобі якось виправляти їх незручно, і 

слухати постійно неправильно також є не добрим для розвитку занять якоюсь 

мовою. Тому що не відбулось якогось розподілу за рівнем знання ще з першого 

курсу.  

Гаразд. Уяви, що ти мала б важелі управління або можливість 

змінювати, владні повноваження і т.д. в КПІ. Уяви себе, може, на місці 

декана, ректора і т.д. Що би ти змінювала? Наприклад, почнемо зі справою 

з англійської. Як би ти вирішувала цю ситуацію?  

Наприклад, можна було зробити так, що залік можна було б отримати, 

якщо ти пройдеш якийсь курс на якійсь освітній платформі, курс має вибирати 

викладач і затвердити на рівні факультету, тобто ти міг не ходити на пари, але 

ти пройшов курс. Прийшов, показав сертифікат і тобі поставили якісь за це 

бали. Або ж тобі можна було обрати якусь мову. Наприклад, коли ти 

поступаєш, обрати не англійську мову, а, наприклад, французьку, німецьку – ту, 

яка тобі цікава. Тому що от не цікаво вчити  мову, яку ти вже, в принципі, 

знаєш і якби немає в цьому сенсу. І також можна було б розділяти студентів – 

брати повністю потік і розділяти по різних рівнях знань за допомогою якихось 

тестів. Ну і якось знаходити викладачів, які є дійсно хорошими спеціалістами, а 

не мають низький рівень і коли викладач з низьким рівнем намагається тебе 

навчити, то чомусь це якось трохи дивно, тому що викладач, який робить 

помилки на парах, якось ти не довіряєш тому, що викладає цей викладач. 

Я зрозумів. А дивися, як ти вважаєш, що потрібно робити.. от ти 

говорила за стипендії і зокрема про те, що ситуація зі стипендіями, коли 

люди стають менше їх отримувати, вони стають більш ворожими один до 

одного, більш конкурентним стає середовище. На твою думку, це поганий 

фактор? І як би його змінювати, щоб цього не було?  
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Я не знаю, як віднестися до цього фактору, оскільки, коли ввели цей 

закон, ти побачив, які твої одногрупники насправді. Тому що залишилися люди, 

як і тобі можуть щось сикнути просто так і з’явилися ті, які, наприклад, 

намагаються якось виїхати за рахунок інших, шукають якихось виходів 

постійно, кожен раз намагаються отримати більше балів, чим ти. Ну, можливо, 

необхідно повернути стару систему, коли не впливав той фактор, як навчаються 

твої одногрупники. тому, що, можливо, ця стипендія породила конкуренцію. 

Але ця конкуренція – вона трошки не є  здоровою. Тому що, наприклад, є 

група, там 20 людей. Комусь потрібна ця стипендія, комусь не потрібна ця 

стипендія. Але от наприклад, є група – всі здали на 5  і от людина не отримує 

стипендію, хоча вона старалася весь семестр, тільки тому що якийсь там його 

одногрупник випросив оцінку, чи, наприклад, знає краще, хоча має, наприклад, 

не найкращі цінності. Хоча старання вони доклали однакові. От. Ну, можливо, 

потрібно модернізувати, сказати, якщо ти маєш трійку, то ти не маєш стипендії. 

Але робити таку систему, що твоя стипендія повністю залежить від твоїх  

одногрупників – це теж неправильно, тому що є такий фактор, як «когось 

викладачі люблять більше, когось менше» і це впливає на ті бали, які ти маєш. 

От у мене на факультеті, в принципі, так.  

Тобто, ти хочеш сказати, що для твого оточення стипендія є дуже 

важливим фактором? 

Ну, от у нас є 3 групи – 41-ша, 42-га і 43-тя. У 41-й, в принципі, людям 

все одно на стипендію. У 43-й там просто майже всі контрактники і, в 

принципі, там теж все одно на стипендію. У мене, в моїй групі, багато хто хоче 

отримати хороші бали, щоб вступати на магістратуру до Франції, бо у нас там є 

якийсь договір між Французькою Політехнікою і нашим факультетом, а для 

багатьох людей важлива стипендія, тому що це додатковий прибуток. Для мене 

от неважлива стипендія, я всім  все скидаю. Але потім мені теж буває 

неприємно, тому що я досить добре знаю багато предметів. Але вкінці я буду 

без стипендії, тільки  тому що ну от мені не шкода скинути – всі здадуть таке, 

як у мене. То мені якось все одно на стипендію, а от, наприклад, у мене є 

одногрупниця – їй важлива стипендія і вона стає дуже зла, коли бачить, що 
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хтось випрошує оцінки, а вона ночами не спить і вчить щось, щоб отримати цю 

стипендію. Так само, як, наприклад, одногрупники, які отримали високі бали з 

гуманітарних дисциплін, які не є профільними, будуть вище в рейтингу, ніж 

люди, які отримали високі бали по профільним предметам, тому що вони 

витрачали більше часу і сил на профільні предмети. Тобто, для когось є ця 

стипендія ключовим фактором. А для когось… ну, от 41-ша група і 43-тя – їм 

все одно і для них, в  принципі, нічого не змінилося після прийняття закону, а у 

моїй групі стали більш натягнутими відносини. Ну і ніхто нікому тепер не хоче 

нічого скидати. Ну і це трошки не дуже добре, враховуючи те, що в КПІ раніше 

з таким не стикались. Всі один одному допомагали.  

Зрозумів. Дивися, а скажи, будь ласка, що ти знаєш про новий закон 

про освіту? Зокрема, не про стипендії, а в цілому. Який у 2014 році 

прийняли. Закон про освіту. Чи ти знаєш про нього? 

Я читала. Пам’ятаю деякі положення, але точно не пам’таю. Знаю, зараз 

ввели низку нововведень. Знаю, що, здається, хотіли на юридичний факультет 

ввести ЗНО для вступу на магістра. Також знаю, що хотіли реформувати… ось, 

наприклад, на нашому факультеті – курси, які є молодшими за мене, у них 

гуманітарні предмети не є екзаменами, вони – просто заліки. У мене, моя група 

і старші, вони мають екзамени. Тому що на нас ця реформа не розповсюдилась і 

ми здаємо за старою системою ( як екзаменами гуманітарні предмети). Так само 

ми не можемо обирати собі предмети. А, наприклад, молодші курси, я знаю, 

вони обирали собі гуманітарні предмети.  

Тобто, ти хочеш сказати те що, в принципі, реформа у правильному 

напрямку? Чи ні? 

Деякі пункти є правильними, деякі – не є правильними. Оскілки, 

наприклад, я знаю, що у нас відмінили один з базових предметів тільки через 

те, що не вистачало годин на культурологію. Тобто, для прикладного 

математика не важливий нелінійний аналіз, але важлива культурологія. Це є 

трошки нелогічним. Звісно має бути якийсь гуманітарний мінімум. Але коли 

беруть предмет по культурології і замінюють важливі предмети на факультеті, 

це є трошки неправильним. Я не вважаю, що культурологія буде таким 
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ключевим предметом у твоєму житті, а взяти прибрати якийсь основний 

предмет, який ти зможеш застосувати в майбутньому за своєю спеціальністю, 

для того, що послухати неякісне викладання якогось гуманітарного предмету, 

оскільки зазвичай у нас гуманітарні предмети  асоціюються з чимось просто 

неякісним або просто викладачі, які мають вік 80+ і у них є якісь свої забаганки 

і вимоги до їхнього предмету. 

З приводу віку. На скільки відчувається певне старіння в кадрах і на 

скільки не вистачає інших викладачів, з іншими поглядами? Можливо, з 

іншими підходами в освіті. Як би ти це описала? 

Якщо взяти мою кафедру, то в принципі, вже старих викладачів, 

порівняно з моїм 1-м курсом і 3-м, у нас вже їх менше, тому що багато хто 

пішов, нарешті, на пенсію. Деяких викладачів першого курсу я взагалі не знаю, 

тому що вони у мене не викладали, у мене викладали ті, хто вже пішов на 

пенсію. Але, взагалі, у мене така думка, що у деяких предметах вік викладача 

ніяк не впливає. Тобто, якщо людина спеціаліст своєї справи, то вона 

нормально розповідає. Але, от у мене є один викладач, який отримав гранд в 

Америці, закінчив по стипендії Брейта у Нью-Йорку якийсь виш, але його 

поведінка трошки неадекватна. Він спілкується зі старими викладачами. Він так 

само є необ’єктивним. Вважає себе кращим за інших викладачів на кафедрі і 

критикує інших викладачів. Але сам викладає не краще за інших. Він виріс на 

тій системі старих викладачів, але через те, що він бачив таке викладання, він і 

сам так викладає. Так само у мене був декілька років тому також молодий 

викладач, але він відносився пофігістично до предмета, тобто він не вважав за 

потрібне щось пояснити. Він міг прийти, поговорити про айфони, про різні 

стартапи, але зовсім не пояснювати предмет. І потім виникали проблеми на 

екзамені. Звісно, це добре, коли є хороший молодий викладач, який дійсно 

розбирається у своїй справі. Це, наприклад, як у нас був викладач, який мову 

програмування java викладав, був практикуючим програмістом. У нього можна 

було запитати, він міг розказати досить цікаво, зацікавити у своєму предметі. 

Тобто, тут теж якесь двояке відчуття. Тому, що є старі викладачі, які реально 

знають свій предмет і можуть пояснити на високому рівні, не дивлячись на те, 
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що їм десь за 60-70 років. Вони досить добре розуміють свій предмет і 

пояснюють. А також є молоді викладачі, які на досить високому рівні 

пояснюють. Мені здається, що від віку це не залежить. Це залежить від людини  

- яка вона є насправді і як їй дано викладати. Ну, от є і старі викладачі хороші, і 

є молоді викладачі хороші. Так само є погані молоді викладачі і погані старі 

викладачі. Ну, хіба що серед старих викладачів є ті, хто вважають, що треба, 

щоб було, як у радянському союзі і заставляють переписувати по 50 сторінок 

друкованого тексту.  

Як ти вважаєш, як зробити так, щоб система рекрутування і підбору 

викладачів була найбільш оптимальною? На твою думку, яку би ти 

систему впровадила? Як це реалізувати в життя? 

Я вважаю, що перш за все, у викладанні має бути конкурентність. Тобто 

якщо є висока зарплата, то багато молодих викладачів підуть вкладати. Тому 

що для багатьох це є мотивуючим фактором. Так само, наприклад, я вважаю, 

що потрібно зробити, як в Америці, те, що студент може оцінити викладача і те, 

що освіта надається як послуга. Тобто є послуга – ти її отримуєш. Можливо, у 

нас це трохи проблематично, бо більшість наших студентів навчаються 

безкоштовно. В Америці такого немає. Але викладачів, можливо, потрібно 

оцінювати кожного семестру. Якщо викладача оцінили як «нижче середнього», 

то, можливо, його необхідно замінити чи можлива така практика, як декілька 

викладачів на один предмет. Тобто, якщо викладач погано знає свою 

дисципліну. Тобто, якось тестувати, проводити якісь тести для викладачів. 

Тому що от є такий фактор, якщо багато дисциплін, які я вивчала – викладач 

сам не розумів, що він викладає. Просто він приходив, читав з листочка. На 

питання, які ти задаєш, він не міг відповісти, тому що він не знав свій предмет. 

Тобто, можливо, якщо підвищити конкурентність заробітну плату, то зросте 

кількість викладачів, які захочуть викладати в КПІ. Наприклад, тих самих 

практикуючих викладачів. З практики в КПІ, я помітила, що найкращий 

викладач – той, який працює у цій сфері. Якщо викладач з цим працює – він 

розуміє, що він розповідає і розказує, де його застосувати у житті . А якщо 

викладач все життя викладав у КПІ і користується матеріалами вже занадто 
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застарілими і пережитими, які вже ніде не використовуються, то це не 

адекватно. І також вести якесь оцінювання, щоб якщо вже викладач вийшов на 

пенсію, якщо він не справляється, на думку студентів, зі своїми обов’язками, то 

він має піти на пенсію, а не залишатися, тому що от зав.кафедрою важко 

звільнити. Тому що він пропрацював 40 років на кафедрі. Це теж не є 

правильним. Тому я думаю, треба ввести якийсь конкурс щодо викладачів, щоб 

вони обиралися за рахунок конкурсної системи. А також, можливо, зміна вузів. 

Тобто, 2 роки він викладає в КПІ, 2 роки в Могилянці, 2 роки – у Шевченка. 

Тобто, я думаю, що спілкування з різними колективами дає більше досвіду, 

тобто якщо ти викладаєш в Шевченка, ти бачиш методологію викладання їх 

викладачів. Коли ти перебуваєш в КПІ, ти спілкуєшся з колегами, бачиш 

методологію викладання в КПІ. Тобто, якось обмінюватись досвідом.  

Зрозумів. Скажи, будь ласка, чи достатньо тобі лекцій, семінарів? Чи 

можливо потрібно щось змінювати у співвідношенні між лекціями та 

семінарами або змінювати формат самих лекцій чи семінарів? Яка твоя 

думка з цього приводу?  

Моя думка – необхідно зробити менше дисциплін, але більш детально їх 

вивчати. Оскільки, в мене була низка дисциплін, коли ми просто не встигали 

все вичитати. Ми проводили навіть додаткові пари, але все одно, коли тобі 

пояснюють, наприклад, занадто швидко якийсь складний матеріал, ти набагато 

гірше його розумієш, ніж якщо б тобі пояснювали цей матеріал більш детально 

і на багатьох лекція і семінарах. В принципі, співвідношення лекцій і семінарів 

у мене на факультеті розподілено досить нормально. Але все одно, за рахунок 

того, що у нас тут, знову ж таки, багато гуманітарних дисциплін і взагалі багато 

дисциплін за семестр, ми не встигаємо за профільними предметами нормально 

пройти матеріал. Тобто, ми  проходимо якусь частину, частину ми не 

проходимо або проходимо самостійно, вона погано засвоюється. Ми 

переходимо на наступний семестр, там, де потрібні ці знання, а у нас цих знань 

немає. Знову ж таки виникає така ситуація, як картковий будинок – ти дістаєш 

щось знизу і все рушиться. В принципі, я думаю, необхідно зробити менше 
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дисциплін, але більш детальне вивчення і більш обширний курс – тобто більше 

лекцій і семінарів, але менше дисциплін.  

Опиши процес найбільш невдалого викладача, на твою думку. Яким 

він є і якими рисами володіє. 

Перше – це необ’єктивність, невміння пояснити. Якщо викладач є 

неадекватним, тобто придумує такі завдання, які зовсім не стосуються 

дисципліни. І ти не можеш нічого зробити з усім цим, бо він каже, якщо ти не 

зробиш це завдання, він  тебе не допустить. Потім, викладач, який 

використовує старі матеріали. Тобто, це було актуально 30 років тому, але зараз 

це не актуально. Викладач, який змушує робити зовсім непотрібну роботу. На 

яку ти витрачаєш купу часу, але користі для себе ти з цієї роботи не маєш.  

Наприклад? 

Наприклад, переписати 50 сторінок А4. І потім цей весь реферат на 50 

сторінок оцінити в 4 бали. Потім – викладач, який є некомпетентним у цій 

дисципліні. Тобто, він раніше працював, викладав комп’ютерні мережі, потім 

якийсь викладач звільнився, його треба було кимось замінити і поставили 

викладача, який абсолютно не розбирається в дисципліні, але просто не було 

ким замінити. Потім, напевне, викладач, який бере хабарі. Але у мене такого не 

було. Але я знаю, що таке є в Шевченка. В принципі, такий негативний портрет 

викладача.  

А тепер ідеальний викладач.  

Ідеальний викладач – викладач, який є, звісно, фанатом своєї справи. 

Тобто, викладач, який розбирається у своїй дисципліні. Викладач, який 

проходить практики закордоном, тому що вважається хорошим спеціалістом. 

Тобто, викладач, який практикує свої знання в реальному житті. Який, окрім 

того, що працює викладачем, працює десь додатково і застосовує там свої 

знання. Викладач, який є об’єктивним, який може пояснити твої запитання і 

допомогти тобі. Викладач, який іде на зустріч, дає тобі якісь шанси чи бонуси 

за те, що ти навчаєшся. Тобто, якщо ти стараєшся, але у тебе щось не виходить, 

викладач це оцінює належним чином. А не просто «він старається, він просто 

дурний, у нього не виходить – значить, його треба відрахувати». Не завжди 
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щось виходить. Викладач, який розуміє студента, який може зрозуміти те, що 

його предмет не є єдиним і може піти на якісь компроміси, якщо ти звернешся 

до нього. Ну, ось такий от портрет. 

Гаразд. А чи вистачає особисто тобі співпраці на рівних викладача як 

науковця і тебе як студентки, коли ти пишеш курсову роботу або якусь 

наукову статтю? Чи вистачає цього партнерства, взаємодії між 

викладачем і студентом, на твою думку? 

От, це знову ж таки, залежить від викладача. Ну ось у мене було скільки 

курсових? 5 курсових робіт я писала за навчання в КПІ. Під час написання 

першої курсової викладач ніяк не втручався. Ти міг здати що завгодно, аби 

тільки здати. Друга курсова робота – оцінювалися не твої знання і не те, як ти 

можеш щось запрограмувати, а оцінювалось те, як ти можеш презентувати 

свою курсову роботу. Тобто, якщо ти не вмієш гарно говорити, то ти не 

отримаєш хороший бал. Третя курсова робота оцінювалась тим же викладачем. 

Тобто, тобі треба було красиво говорити, і не важливо, що у твоїй курсовій був 

повний відстій. Важливо, що ти гарно презентував. З наукової точки зору, те, 

що було у курсових роботах, з першого по другий курс, взагалі не несло ніякої 

наукової цінності. Це були настільки жахливі курсові, що якщо спеціаліст, який 

реально розбирається в технологіях, побачив би ці курсові, нікому б не було за 

них більше трійки. А от вже, курсову, яку я зараз пишу – викладач, який є 

науковим керівником – досить обізнана жінка. Вона може допомогти, пояснити. 

Ти можеш написати їй на пошту. Тобто є комунікації між студентом і 

викладачем.  Тобто вона може пояснити те, що ти пишеш і вона знає, що має 

бути в цій курсовій, як воно має працювати, і може побачити, де ти там збрехав 

про результати і дані,  а де  ти реально обчислював і чи взагалі цю курсову 

робив ти, оскільки ти коли захищаєш, викладач задає декілька питань, за якими 

можна було б чітко зрозуміти, хто робив курсову, як робили курсову і чи 

взагалі це твоя курсова. Так само, якщо взяти дипломну, яку я буду писати, то 

там так само є викладачі, яким головне – ГОСТи і вони взагалі не розбираються 

в тому, що ти пишеш. Ти сам придумуєш тему і сам пишеш. А є викладачі, які 

реально йдуть на зустріч, пропонують працювати над реальними проектами. 
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Наприклад, дослідження для NASA, які розробляються. Чи пропонують тобі 

допомогти і надсилають тобі купу літератури. Ти можеш підійти до викладача і 

він тобі пояснить суть питання у твоєму дипломі. Але так само, є викладачі, які 

абсолютно не розуміють, що у тебе в дипломі і їм просто дають дипломників, 

оскільки у них немає завантажень на кафедрі.  

Я зрозумів. Ти сказала, що не дуже знаєш про новий закон про вищу 

освіту, прийнятий у 2014 році. Але я коротко розповім про нього. Там 

прийнято про надання більшої автономії вузам, більше студентського 

самоврядування. Тобто фінансами, господарською частиною і навчальною 

програмою більше вже тепер переймається вуз, а не міністерство і йому 

надано більше повноважень в цьому плані. Певна така децентралізація в 

освіті. Як ти ставишся до такого і що ти думаєш з цього приводу? 

В принципі, це хороший крок, оскільки, я думаю, що він надає право 

змінювати систему всередині. Тобто ти не залежиш від інших університетів. 

Тобто, якщо раніше ти хотів змінити програму у тій самій прикладній 

математиці, тобі потрібно було звернутися до інших вузів і дізнатися, чи вони 

хочуть змінити щось.  І якщо є хороший завідувач кафедри, який дійсно хоче 

міняти програму, то він змінить і зробить краще. Якщо завідувач кафедри пливе 

за течією, то все залишиться, як було. Але якось плюс, якщо ти можеш 

змінювати і тобі не потрібно працювати з купою паперів, оскільки у тебе є 

більше повноваження і ти можеш зробити зробити кращу систему для свого 

факультету. Тобто, цей закон, в принципі, є достатньо, здається, хорошим для 

освіти України.  

Дуже дякую тобі за приділений час, за відповіді, за дуже змістовні, 

доцільні, глибинні відповіді. Дуже дякую тобі за допомогу і бажаю тобі 

гарного вечора! 

Дякую. 

На все добре.  

 

 



153 
 

           Додаток 

2.4.  

- Привіт, розкажи про себе. 

- Так, основні дані… Мене звуть Карина, третій курс, Видавничо-

поліграфічний інститут, спеціальність «видавнича справа та 

редагування».  

- Чому ти обрала КПІ? 

- Я обрала КПІ, тому що я не хотіла в інститут журналістики Шевченка. 

Всім, мабуть, відомо, що там дуже багато хабарів і там не дуже гарна 

українська атмосфера. Я більше брала за мету обрати університет, де мені 

буде більше подобатись знаходитись і де будуть нормальні люди.  

- І як тобі три курси в КПІ? Чи не розчарував він тебе своєю 

атмосферою, чи можливо навчальним процесом? 

- Якщо чесно, дуже багато розчарувань до третього курсу у мене виникло, 

але вони стосуються різних сфер. Та найбільше мене розчарував підхід до 

навчання, тому що дуже багато викладачів не хочуть вести свій  ніяк не 

зацікавлюють і це дуже погано. Щодо атмосфери КПІшної, мене не 

розчарували люди які тут навчаються, але мене розчарувала 

адміністрація, котра не дуже сильно піклується про те, щоб у студентів 

все було гарно.  

- Гаразд, якщо ми вже заговорили про це, розкажи детально, що тобі 

не подобається в КПІ та в освітньому процесі зокрема?  

- Мені на факультеті є з чим порівнювати. У нас на факультеті є викладачі, 

котрі справді зацікавлені виховати спеціалістів і є викладачі, котрі 

роблять свої предмети, свої програми так, щоб від них просто відстали. 

Мені не подобається система, яку у нас практикують з написанням 

конспектів, які, в принципі, нікому не потрібні. Якщо брати з практичної 

точки зору, у нас дуже багато теорія, яка, звісно ж, нікому не потрібна, 

окрім деяких справді теоретичних предметів: української мови чи 

української літератури.  Ось там лише одні правила.  
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Що ще з освітнього процесу?... Семінари дуже нудні, вони не цікаві, і, в 

принципі, це просто «копіпас». Вони нічому не навчають і нічого не 

запам’ятовується, тому що на семінарах всі займаються тим чим хочуть, а потім 

ці питання з’являються на екзаменах, а нам кажуть: «От, на семінарах ми ж 

обговорювали».  

Якщо обговорення це просто доповідь з якогось листочка скопійованого з 

інтернету, то це дуже погане обговорення.  

Є деякі викладачі, які займалися з нами, які обговорювали кожне питання, 

але здебільшого просто всім все-одно. І вони думають, що якщо хтось 

підготував таку доповідь, то всі все запам’ятали  і не треба нічого пояснювати.  

Що ще? Мені не подобається аналогічно складання програми, тому що, 

наприклад, макетування та верстка у нас почались дуже пізно. Всі видавничі 

проекти у нас почалися з другого курсу, а макетування та верстка почалися 

лише з третього курсу і це нелогічно. Окрім того перша частина макетування та 

верстки вона зовсім не стосувалась текстової обробки інформації. Там було 

дуже багато графіки, яка була застаріла (десь в 90-их це все 

використовувалось), але в сучасному вигляді так верстка не працює. І через це 

було дуже багато проблем у багатьох дівчат. У мене звісно не було, тому що я 

дуже багато займаюсь і знала всі ці програми ще до університету. Але щодо 

інших дівчат, то їм було дуже складно опановувати всі ці видавничі проекти, 

навіть у командній роботі. Дуже мало людей, котрі реально знали б ці 

програми. І виходило дуже багато помилок, дівчата дуже сильно 

розчаровувались в своїх проектах, в своїх якихось починаннях.  

- Уяви, якщо б ти була на місці ректора КПІ або когось, хто має 

можливості змінювати, що б ти змінювала і як? 

- Я б давала більше свободи, більше якоїсь підтримки студентським 

проектам, надавала б їм більше фінансової допомоги, якоїсь хоча б 

моральної підтримки. Тому що наші студентські організації, вони всі в 

якомусь такому стані дивному. Є наприклад, якесь там радіо, яке працює 

чи не працює – невідомо, а набирають туди людей чи ні – також 

невідомо. Є KPI TV, яке так собі з підтримкою  від адміністрації, тому що 
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один департамент підтримує, інші – перекреслюють всі старання 

нанівець. Є, наприклад, студентська рада КПІ, котра робить не так вже і 

багато. Це лише Містер та Королева КПІ, і можливо битва факультетів, 

або ще щось, але нічого корисного просто немає. Як на мене, потрібно 

більш розвивати студентські організації, гуртки, більше акцентувати 

увагу саме на цьому. 

А ще, якщо б я була ректором, я б провела дуже детальну чистку 

викладатського складу, тому що дуже багато некомпетентних людей, або ж 

якось переглянула політику деяких предметів, що потрібно щоб його читав 

якийсь викладач. Тому що я чула розповідь одного з викладачів, що їм просто 

видають якісь предмети, навіть які вони не знають. Як на мене, це дуже погана 

практика. Потрібно наймати якось більш універсальних людей, або ж 

проводити кваліфікаційні курси, які були б ефективними. 

І ще я  б переглянула питання іноземної мови в КПІ, тому що вона у нас 

жахлива. Мабуть, одиниці з цієї кафедри можуть нормально навчати мови, 

котрі хоча б були в якійсь країні, де навчають нормально англійської, або там, 

де розмовляють люди англійською. Але більшість з цих людей навіть ніколи не 

спілкувались з людьми з Англії або США. І це дуже-дуже погано, як для 

сучасного ВНЗ. 

Що ще? Я думаю, я  б зробила ремонт в корпусах, і зробила б їх більш 

сучасними, більш теплими, та призначеними справді для навчання, а не з 

поломаними партами, як от у 19 корпусі (там дуже багато таких аудиторій).  

- Чи знаєш ти про новий закон про вищу освіту, не останній, який 

стосувався стипендій, а саме 2014-ого року і що ти про нього знаєш?  

- Про закони про освіту я знаю лише про частину шкільну,  але про ВНЗ, 

там розповідають завжди про бюджетні нарахування, про автономність 

університету, але якщо чесно останнього я взагалі не помітила. Тому що 

яке воно у нас все було застаріле, якесь не автономне, таке воно в нас і 

залишилось і, якщо чесно, я не бачу ніяких змін у цьому.  
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Щодо шкільної реформи, яка була у 2014 році, я знаю багато, тому що 

багато спілкувалась з вчителями зі своєї школи про неї, але щодо реформи у 

ВНЗ, то вона дуже неявна, і я не бачу ніяких змін у нас.  

- Як ти думаєш, з чим пов’язана причина невдалості цієї реформи, 

саме надання автономії, чому вона не працює?  

- Тому що люди залишилися ті ж самі у ректоратах, проректоратах, тому і 

форми залишились ті самі. Потрібно міняти людей, а не систему, для 

початку. Потрібні більш молоді викладачі, більш перспективні люди, 

котрі були за кордоном і  знають, іноземні системи освіти, але як зараз… 

От що ці люди бачили, вони бачили лише те, що було в радянському 

союзі, а це не дуже гарний приклад для наслідування.  

- Гаразд, якщо розглядати зараз наповнення лекцій та семінарів, що 

би ти змінювала у цій частині?  

- У цій частині… Я пам’ятаю лекції та семінари з деяких предметів, де 

були справді цікаві і лекції і семінари. От щодо своєї спеціальності я б 

дала більше практичної частини, тому що дуже багато теорії, котра в 

принципі вивчається за заняття два максимум. Я б додала більше якихось 

практичних порад, випадків з життя. От у нас багато викладачів, які 

працювали редакторами, коректорами, журналістами. І як на мене, це 

більш цікаво, чим вивчати теорію, теорію і ще раз теорію, і до того ж 

вона недієва. Окрім того, я б розглядала не лекції, не лише з теорією, а 

щось на кшталт лекція-практика. У нас було таке, коли ми розглядали 

апарат видання, ми розглядали його на реальних книжках і тільки тоді ми 

взагалі зрозуміли, що воно таке. Тому що коли це все у визначеннях, це 

не зрозуміло. Коли це показують наочно, на якихось макетах, це більш 

зрозуміло. Така ж ситуація з редагуванням – дуже багато теорії, але в ній 

все дуже гарно виглядає, але на практиці виходить зовсім інакше. І потім 

коли ми всі стикаємось з суровою правдою життя, виходь те, що ми не 

можемо нормально редагувати і виходить, що після нас залишається ще 

купа помилок, які ми просто не помічаємо.  
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Щодо семінарів, я б задавала більше творчих завдань, які потребують не 

те, що підготувати копіпастом з інтернету, а підготувати щось більш цікаве на 

цю тему, якісь можливо ігри. Є декілька цікавих прикладів щодо цього. 

Наприклад, з релігієзнавства на семінарі ми представляли різні релігії, всі 

вдягались як представники різних релігій і кожен з нас розповідав як «їхня» 

релігія ставиться до трансгендерності. Тобто кожен повинен був вивчити це 

питання, вивчати головні книги релігійні і т.д. Це було дуже цікавою 

практикою. 

Далі з редагування перекладу, у нас не було: «Відредагуйте ось такий 

переклад, у вас є оригінальний текст». Ми самі писали переклади, ми робили 

переклади серіалів, пісень. Ми ці пісні потім співали, серіали дивились, робили 

до них субтитри. Це була дуже практична штука. Також з редагування різних 

видів видань. Наприклад для редагування дитячих видань, ми самостійно 

робили дитячі видання. Тобто все писали, робили ілюстрації, верстали, все як 

потрібно. Така ж ситуація була і з навчальними виданнями, але це навчальне 

видання робило вже дуже багато людей і там було дуже багато практики саме з 

редагування. Ось такі завдання більш практичні, стосуються того, щоб людину 

навчити щось робити, а не просто знати якісь визначення. Ось це б я змінила у 

семінарах.  

- Скажи, яким на твою думку не має бути викладач? Опиши модель 

поганого викладача і опиши модель ідеального викладача особисто 

для себе.  

- Як на мене гарний викладач повинен розуміти свої студентів,  тобто він 

повинен розумітися в якихось сучасних трендах, тенденціях, і розуміти 

про що вони кажуть. Гарний викладач не повинен перебивати дітей, тому 

що дуже багато людей просто починають переривати на півслові і потім 

читають тобі про етику. Це дуже погано, тому що потрібно показувати 

власним прикладом, наскільки ти класний викладач. Також гарний 

викладач повинен більш по-людськи ставитися до студентів, не як до 

якоїсь там біомаси, а реально розрізняти їх імена, вирізняти їх серед 

інших, вітатися у відповідь, якщо студенти вітаються з викладачем, а не 
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просто ходити з дутим фейсом і все. А ще він повинен знати свій предмет 

з практичної точки зору, не просто що він знає предмет, тому що йому 

сказали це вивчити, або читав якусь книгу, а якщо він працював у цій 

сфері, якщо він розуміє про що він каже. При тому, якщо він розуміє з 

практичної точки зору і практичної точки зору не 20-ти річної давності, а 

щоб було хоч більш-менш сучасно.  

Якщо брати поганого викладача, то як на мене – це людина, яка читає з 

книжки, читає зі свого конспектика, не знає нічого про свій предмет окрім 

свого конспектика і своєї книжечки. Поганий викладач не зацікавлений у тому, 

щоб зацікавити студентів. Тому що дуже багато викладачів читають лекції 

просто для того, що їх читати. Поганий викладач він робить теми семінарів, які 

просто перекреслюють систему лекцій. Адже семінар – це як доповнення; а 

коли на семінарі повторюють все, що було на лекції – це якось дивно. А ще, як 

на мене, поганий викладач той, який вважає, що його думка це абсолют і її не 

можна ніяк заперечувати й іншого погляду на це питання не може бути. Це 

дуже погано, коли викладач каже: «Я правий і все». Значить ніхто не повинен 

нічого казати іншого, наводити інші приклади, які можуть бути більш 

правильні, ніж те, що думає викладач. Він повинен мати більш гнучке 

мислення. А коли у викладача: «Що сказано у підручниках – це правда», то це 

насправді поганий викладач.  

- А як би ти змінила систему оцінки викладачів? Чи залучала б до 

цього студентів, або як ти бачиш ефективну систему відбору 

викладачів?  

- Щодо системи відбору викладачів, я знаю дуже багато таких систем є у 

Європі та в США. Зокрема у мене подруга навчається в США і там 

викладача оцінює те, скільки студентів прийде на його предмет. У нас 

немає виборності предметів, на жаль, тому в нашій ситуації це може не 

діяти. Тому як на мене, це не якісь оцінки в кампусі, які не зрозуміло, чи 

побачать викладачі чи ні, чи буде це мати наслідки чи ні. Тому що в нас 

це мало наслідки, коли одного викладача оцінили дуже погано і вона 

потім нам це згадувала. Як на мене студентам просто боязко відповідати 
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на такі питання, писати щось, тому що вони бояться, що їх дані не будуть 

анонімними. Як на мене, якщо робити якийсь незалежний аудит 

викладачів, якісь опитування, котрі будуть зашифровані, не будуть 

використовуватись ніяким чином імена студентів, групи студентів, а от 

просто такий загальний басейн вражень щодо викладача, то тоді б це було 

дієво. Соцопитування – це найкраще рішення, але вони повинні бути 

строго анонімними і не повинні переходити у чиюсь власність.  

- Як ти гадаєш, на скільки стипендія мотивує студентів навчатись і 

наскільки вона потрібна студентам?  

- Це залежить від людини на сам перед. Тому що для мене деякий час це 

було вирішальним фактором, коли у мене не було роботи. А коли у мене 

з’явилась робота, то я зрозуміла, що стипендія для мене в принципі не 

головне. Головне це обрати те, що тобі подобається, навчатись тому, що 

тобі подобається і робити те, що тобі подобається. Стипендія – це як 

бонус, а не як основне щось. В Європі, США дуже часто якісь додаткові 

виплати – це як бонуси за гарне навчання, хоча звичайно є і звичайні 

стипендії, але якісь додаткові бонуси – це прикольно. Як на мене 

стипендія не повинна залежати тільки від оцінок, вона має залежати від 

багатьох факторів, вона повинна ділитись і тоді це може бути якимось 

визначальним фактором. Але, як на мене, якщо людина не працює, то для 

неї стипендія звичайно ж буде визначальним фактором, якщо людина – 

іноземець і вона не може працювати, тому що її не беруть на роботу, так 

це буде визначальним фактором. Але якщо людина працює і бачить, що в 

принципі стипендія їй не потрібна і вона розуміє, що варто обирати не те, 

що дають, а те що справді потрібно тоді стипендія перестає бути 

мотивацією для навчання.  

- І ще таке питання. В плані навантаження, чи змінювала б ти 

кількість пар, збільшувала б чи зменшувала і яких?  

- В принципі на третьому курсі, я помітила на собі таке екстра 

навантаження, тому що я працювала в частковій зайнятості, хоча ця 

часткова зайнятість була майже повною зайнятістю. Як на мене у нас 
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було більш-менш помірно пар, але я б зробила менше лекцій і більше 

практик. А якщо якийсь предмет суто практичний, то я б позабирала 

лекції повністю і залишила б лише практичні заняття. Тому що, саме в 

них пізнається істина, а не в лекціях, які в  принципі не потрібні. І якщо 

згадати перший курс і згадати другий курс, ось тоді було дуже велике 

навантаження, тому що було забагато пар, було багато 5-их пар. Тим паче 

у мене на 3-ьому курсі на 5-ій парі була філософія в понеділок. Було дуже 

важко навчатися, це при тому, що лектор був більш-менш цікавий, але 

ніхто нічого не запам’ятав, тому що висидіти у такий час було дуже 

важко. Як на мене було б краще зробити відвідування пар не таким вже 

обов’язковим, тому що у нас це  стає вирішальним фактором з 

отриманням заліку. Тобто якщо не ходив на 50 % пар, то тоді все, ти вже 

в прольоті. Це потрібно врегульовувати, для деяких предметів робити 

відвідування не обов’язковим, тільки для тих, хто хотів би поглиблено 

навчатися. Тоді буде менше навантаження і викладачам, тому що на 

лекції не буде не зацікавлених студентів, а лише ті як хочуть поглиблено 

розібратись в предметі.  

- Дякую за інтерв’ю, нехай щастить! 

 

 

           Додаток 

2.5. 

Привіт, розкажи про себе (курс, факультет, спеціальність). 

Мене звуть Анатолій, 3 курс, хіміко-технологічний факультет, 

спеціальність хімічна технологія. 

Чому ти обрав КПІ? 

Це було моє спонтанне рішення, КПІ був найкращий із тих вузів, куди я 

проходив, тому я обрав його.  

Що тобі подобається в освітньому процесі КПІ? 
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Складно сказати що подобається. Є багато викладачів, які дійсно 

розуміють предмет і дають цікавий підхід до нього. От, наприклад, Корнійчук 

була. 

В чому проявляється цікавий підхід? Поясни на прикладі 

Вона вчила ставитися до функції як до осіб, от коли хтось не правильно 

щось з нею робив, вона говорила: « Ти що не поважаєш косинус?», чи щось 

тому подібне. Цікаво було.  

А що не подобається в освітньому процесі? 

Ой, що не подобається…це рейтингова система, по якій визначається 

рейтинг. Вона включає не знання, а систематичність виконання чогось, тобто 

максимум отримує не та людина, яка знає більше, а та, яка більше робить. І 

часто не перевіряється чи свідомо людина це робить чи просто машинально чи 

звідкись списує, «здирає» і тд.  

Крім цього, що тобі не подобається в освітньому процесі? Можливо, 

ти б змінював співвідношення між лекціями і семінарами чи змінював би 

їх формат? 

Як на мене, зараз той формат який є, він достатній для освітнього 

процесу. Змінювати начебто нічого не треба в нашій спеціальності. 

Чи вистачає тобі практики, практичних знань, навичок і тд? 

Вистачає, в принципі.  

Чи знаєш ти про новий закон «Про вищу освіту», який був 

прийнятий в 2014 році? Що ти про нього знаєш? 

Нічого не знаю. 

Якщо коротко, то він надає більше автономії вузам. ВНЗ більше 

автономний в прийнятті рішень, в господарській діяльності, фінансах. Як 

ти ставишся до того, що ВНЗ буде більше розпоряджатися коштами і 

автономно може змінювати програму, незалежно від Міністерства?  

Як на мене, на певну спеціальність чи спеціалізацію має бути певна 

програма, яку мають вичитати на цій спеціальності, тому змінювати це не 

потрібно. А от з приводу розподілення коштів це більше сфера якихось 

заохочень, зарплат, ну воно ніяк не вплине на студентське життя. 
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Чи відчуваєш ти певне «застаріння» викладацьких кадрів в твоїй 

спеціальності чи такого немає? Щоб ти зробив для того аби освіта стала 

більш сучасною?  

Є певні «застарілі» кадри, є серед них такі викладачі яких дуже цікаво 

слухати, але не велика частина таких викладачів дає інші погляди на предмет, 

який викладається. Більша частина викладачів вже такого, вище середнього 

віку, але не дуже «старі».  

Уяви себе на місці людини, яка би мала можливість щось змінювати 

в КПІ. Що ти б змінював з перспективою на майбутнє, для того щоб 

університет і, зокрема, твоя спеціальність розвивалася і була більш 

конкурентоздатною? 

Я вже чув навіть від інших людей, що треба зменшувати кількість 

студентів, бо зараз дуже багато студентів, які не працевлаштовуються. Тобто, 

потрібно зробити якусь поправку чи визначити який відсоток з випускників 

влаштовується на роботу за спеціальністю і зменшувати чи збільшувати 

кількість вступників на спеціальність.  

Опиши портрет поганого викладача і хорошого викладача, в 

контексті на скільки він може передати інформацію студенту і тд і тп. 

Якими рисами вони володіють? 

Гарний викладач, як на мене, не відволікається на якісь речі, не робить 

якісь відступи ліричні, він точно йде по курсу предмету і чітко знає свій 

матеріал тому і може все це добре донести. А поганий викладач, - це той, який 

дуже часто відволікається на якісь розмови між студентами, які не стосуються 

предмету, дуже поверхнево проходить матеріал, часто посилається що все це 

можна прочитати в книжках і ми цього проходити ніяк не будемо, а потім це 

все виноситься на якісь контрольні, екзамени і тп. 

З приводу стипендії, якщо говорити, що ти вважаєш потрібно 

змінити? Чи є правильною системою нарахування стипендій і  ті зміни, які 

відбулися в останній час? Як ти вважаєш, на скільки стипендія мотивує 

людей вчитися і чи важлива вона? 



163 
 

Стипендія і її нарахування зараз дуже таке складне питання. Поки що, 

коли змінили цю систему нарахування вона не є досить правильною, тому що 

йде рейтинг на кожну групу.  Було б правильніше робити рейтинг на осіб, які 

після випуску отримають один і той самий диплом, тому що є такі випадки, 

коли люди із різних груп отримують на бакалавраті один і той самий диплом, 

але в кожного різні знання, різна сила студентів. А як мотивує стипендія 

вчитися? Це також залежить від людини, але в середньому, якщо людина 

отримує стипендію, то в неї є мотивація, але якщо вона не отримує, то в неї геть 

пропадає мотивація і її буде складно повернути.  

Чи багато людей, з тих хто добре навчається, можуть не отримувати 

стипендію? 

Зараз так. Із людей, які гарно навчаються зараз стипендію отримує 

близько половини.  

Як ти думаєш, як це впливає на студентів, які не отримують 

стипендію, але гарно навчаються і до чого це призводить?  

В них пропадає мотивація, вони шукають якусь роботу, це заважає 

навчанню і потім зменшується кількість гарних студентів. 

Що б ти змінив в системі нарахування стипендії? 

Я вже говорив, що треба змінити рейтинговий список на який складається 

цей перелік. Складно сказати що ще змінити. Можна просто рахувати від усіх 

студентів, а не просто від тих хто допустилися, закрили в першій відомості усі 

предмети. 

 

 


