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ІНЕРЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УДК 330.342:378.1

Терованесов М. Р.
Кратт О. А.

Подано відмінні риси процесу розвитку системи вищої освіти. Визначено, що
для сучасного етапу розвитку освіти характерні кризові явища. Розглянуто кризу в
системі вищої освіти, що відрізняється від кризи в економічних системах і є проявом
невід’ємної властивості характеру розвитку вищої освіти – його інерційності. Досліджено інерційність, що є актуальним завданням, розв’язання якого допоможе
оптимізувати прийняття управлінських рішень в освітній сфері. Розглянуто традиційну модель організації і менеджменту освітньої діяльності, яка характеризується в цілому як централізована, ієрархічна система та потребує кардинальних
змін. Наведено негативні наслідки інерційності, зумовлені багатьма проблемами,
які породжені менеджментом централізованих систем.
Ключові слова: інерційність, система вищої освіти, характер розвитку, кризові явища, економічна система, менеджмент освітньої діяльності.
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ИНЕРЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 330.342:378.1

Терованесов М. Р.
Кратт О. А.

Представлены отличительные черты процесса развития системы высшего
образования. Определено, что для современного этапа развития образования
характерны кризисные явления. Рассмотрен кризис в системе высшего образования, отличающийся от кризиса в экономических системах и являющийся проявлением неотъемлемого свойства характера развития высшего образования – его
инерционности. Исследована инерционность, что является актуальной задачей,
решение которой поможет оптимизировать принятие управленческих решений в
образовательной сфере. Рассмотрена традиционная модель организации и менеджмента образовательной деятельности, которая характеризуется в целом как
централизованная, иерархическая система и требует кардинальных изменений.
Представлены негативные последствия инерционности, обусловленные многими
проблемами, которые порождены менеджментом централизованных систем.
Ключевые слова: инерционность, система высшего образования, характер
развития, кризисные явления, экономическая система, менеджмент образовательной деятельности.

INERTIAL CHARACTER OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT
UDC 330.342:378.1

M. Terovanesov
O. Kratt

The authors have presented the distinguishing features of higher education system development. The current phase of education development is characterized by
crises phenomenon. The crisis of higher education differs from the crisis of economic
systems, and it is a manifestation of inherent properties of higher education nature – its
inertia. Investigation of inertia is an urgent task that makes it possible to optimize the
decision-making in the field of education. The traditional model of organization and
management of educational activities, characterized in general as a centralized,
hierarchical system needs fundamental changes. The negative effects of inertia are
caused by many problems resulted due to centralized management.
Key words: the inertia, the system of higher education, development character,
crisis, economic system, management of educational activities.
У сучасному світі освіта стала однією з найпросторіших сфер людської діяльності. Від її спрямованості та ефективності багато в чому залежать
перспективи розвитку цивілізації. Набирає силу дискусія щодо правильного вибору шляху розвитку вищої освіти на сучасному етапі існування людства.
Це обумовлено тим, що суспільство вступило в нову

фазу еволюції, пов’язану з інформатизацією, тобто
з процесом активного формування і всеосяжного
використання інформаційних ресурсів; глобалізацією – тенденцією до інтеграції суспільних процесів у
різних сферах життєдіяльності; техногенною дією на
соціально-економічне життя досягнень науковотехнічного прогресу – інноваціями або нововведен-
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нями у виробничій сфері, в організації праці й
управлінні, пов’язаними з упровадженням нових
технологій і направленими на підвищення економічної ефективності технологічних процесів. Відповідь
на запитання, якою мірою вища освіта вирішить
поставлені перед нею завдання з формування наукових ідей і підготовки кваліфікованих кадрів, відповідних рівню розвитку суспільства, припускає знання
характеру процесу розвитку вищої освіти.
Характер розвитку вищої освіти є предметом
дослідження у багатьох публікаціях. Даною проблемою, як правило, займаються історики і педагоги.
Перші вивчають етапи розвитку освіти як соціального інституту та суспільно-державної системи в історичному аспекті, визначаючи шляхи подолання суперечностей і тенденції її еволюції. Так, А. Андрєєв
досліджував історію розповсюдження університетської освіти в Росії в контексті закономірностей розвитку західноєвропейських університетів [1]. Для
А. Саргсян інтерес становить історія реформування
вищої освіти Великобританії та інших європейських
країн [2]. Р. Вендровська, В. Кларін і М. Плохова
розглядають історію педагогіки та освіти від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця
XX ст. [3].
У педагогічному аспекті розвиток вищої школи аналізується з позицій трансформації її структури, появи нових методологічних підходів до формування особистості, зміни пріоритетів у відносинах
людини і суспільства, відповідності професійно
підготовлених кадрів потребам суспільства. Наприклад, О. Джуринський розглядає багато названих проблем у контексті історії зарубіжної педагогіки [4]. О. Сухомлинська пропонує нові підходи до
розв’язання проблем, що виникають у ході історикопедагогічного процесу [5]. А. Реан, Н. Бордовська та
С. Розум досліджували дію психологічних чинників
на здобуття освіти, особливості навчання у школі
та ВНЗ [6].
Реферування джерел дозволяє стверджувати, що, по-перше, переважання академічних видань,
у яких наведено історію педагогіки, говорить про
хрестоматійність розвитку вищої школи, а значить,
про відсутність проблемних ситуацій у характері
розвитку вищої освіти. По-друге, характер розвитку
вищої освіти не став самостійним предметом вивчення. По-третє, до сьогодні мало уваги приділялося фізичним (природничо-науковим) параметрам
динаміки процесу розвитку вищої освіти. Ураховуючи, що має місце запізнювання розвитку вищої освіти відносно сучасних тенденцій, властивих суспільно-громадському розвитку, слід зазначити, що для
прийняття управлінських рішень в освітній сфері
вкрай важливо знати природу процесу розвитку цієї
галузі людської діяльності.
Мета даної статті – визначити характер розвитку вищої освіти, виходячи із природничонаукового змісту процесу розвитку, що відображає
основні параметри, які характеризують особливості
його протікання у різних сферах.

Не викликає сумніву, що поява вищої освіти
означає, з одного боку, досягнення суспільством
певного рівня розвитку, з іншого – відображає зростаючу потребу у професіоналах вищого рівня.
Так, Г. Ханін пов’язує появу вищої освіти із
середньовіччям, підкреслюючи зв’язок економічного, політичного і культурного розквіту Європи у XІ –
XVII ст. зі створенням вищої школи [7, с. 121].
А. Реан, Н. Бордовська, С. Розум відзначають, що
вища школа епохи феодалізму задовольняла потреби суспільства в гуманітарних знаннях (теософія)
і природничих науках (медицина) [6, с. 259]. А. Піскунов вважає, що в епоху середньовіччя вища
освіта впливала на суспільство неістотно, оскільки
вона припускала використання світських знань
(наприклад, мов, історії, діалектики, риторики, основ математики) християнськими проповідниками [3, с. 141].
Таким чином, слід констатувати, що слабкий
зв’язок вищої школи із суспільним розвитком є однією
з характеристик процесу розвитку вищої освіти в
даному історичному періоді.
Другою характеристикою були високі темпи
розвитку вищої освіти. А. Джуринський звертає увагу на швидке розширення мережі університетів. Якщо у XIII ст. в Європі їх налічувалося дев’ятнадцять,
то в наступному сторіччі до цього числа додалося
ще двадцять п’ять, серед яких університети в Анже,
Орлеані, Пізі, Феррарі, Гейдельберзі, Кельні, Відні,
Празі, Кракові та інших містах [4, с. 276].
Третьою характеристикою можна вважати
збільшення впливу науки на процес розвитку вищої
освіти, що дозволило вивести університети з-під
опіки церкви й укріпило державну дію на освітню
систему.
Л. Брагина, О. Варьяш, В. Володарський констатували, що до XV – XVI ст. університетська схоластика і вся система середньовічної університетської освіти в Європі була чітко регламентована,
підпорядкована теології, відірвана від життя та стала гальмом подальшого культурного і наукового
розвитку суспільства [8, с. 118].
Розвиток вищої освіти сповільнився, що дозволило говорити, по-перше, про нерівномірність
процесу, тобто прискорення змінялося уповільненням і навпаки; по-друге, про спад або низхідний вектор через невідповідність прискореним темпам розвитку суспільства, науково-технічного прогресу на
рубежі XVIII ст. Причиною, з одного боку, стало
відставання університетської освіти від наукової
думки, а з іншого – становлення капіталістичних
відносин, техніки, промислового виробництва викликали необхідність створення спеціалізованих
вищих шкіл і професійних училищ.
Незважаючи на те, що кризові явища, обумовлені цими причинами, накопичувалися тривалий час
(упродовж XVI – XVIII ст.), освітня система виявилася достатньо міцною. Стійкість освіти визначалася
автономією університетів, певною фінансовою не-
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залежністю, державною підтримкою. Відносна незалежність вищої школи також може розглядатися як
характеристика процесу розвитку.
Тому потрібна була дія зовнішніх сил, щоб
зламати ці захисні бар’єри університетів. У такій
ролі виступили Велика французька революція і наполеонівські війни, що настали за нею. Таким чином, зміни системи вищої освіти були викликані дією
політичних чинників, що порушило стійкість її існування.
Революційні перетворення кінця XVII ст. у
Франції негайно торкнулися університетів, та у подальшому почалася побудова нової системи освіти
без збереження будь-чого з колишніх традицій. Зміна державного ладу після Французької революції
1794 р. привела до початку ліквідації університетів у
різних частинах Європи, що розгорнулася в подальші
десятиліття [9, с. 203]. Вища освіта стала більш
спеціалізованою і профільною.
Зміни, які відбулися в системі вищої освіти і
пов’язані з ліквідацією європейських університетів і
створенням спеціалізованих вищих навчальних
закладів, свідчать про якісний стрибок і перехід вищої школи на новий рівень. Високі темпи перетворень були обумовлені змінами у науковій сфері та
промисловості і політичними катаклізмами.
Стрибкоподібні зміни в системі вищої освіти,
перехід на новий рівень змінилися етапом стабілізації. Подальший розвиток йшов шляхом поступового реформування освітньої системи аж до початку
XX ст. Відповідність рівня вищої освіти потребам
суспільства і науково-технічного прогресу досягалася через збільшення числа вищих навчальних закладів, їхню спеціалізацію, зміну навчальних програм і термінів навчання фахівців.
Характер розвитку вищої школи на даному історичному етапі визначався структурними змінами
світової економіки, що відмічалися в західноєвропейських країнах і США, унаслідок чого відбувся
перехід від аграрної цивілізації до індустріальної та
було сформовано матеріальну основу індустріальної цивілізації – машинне виробництво.
Порівняно із західноєвропейськими країнами,
вища освіта в Росії з’явилася з величезним (декілька століть) запізненням. Вирішальну роль, як відзначив О. Радул, відігравали економічне відставання
і негативне, вороже ставлення православної церкви
та більшої частини правлячого класу до освіти [10, с. 30].
При цьому наочно виявилися регіональні особливості,
властиві розвитку вищої освіти.
На думку Р. Ейтманової, технічний прогрес,
трансформація соціальної структури, зміни в системі управління зумовили необхідність вдосконалення
і розвитку російської системи освіти. Тому після заснування Московського університету (1755 р.) до середини XIX ст. в Росії з’явилися Санкт-Петербурзький,
Казанський, Харківський, Університет св. Володимира у Києві і Дерптський (нині Тартуський) універ-

ситети, а на початку 60-х рр. XIX ст. – ще
сім [11, с. 34].
Процес розвитку вищої освіти в Росії в даному періоді в цілому відповідав загальносвітовим
тенденціям, проте визначався не тільки стабільним
економічним підйомом і зростанням промислового
виробництва, але й державним регулюванням
потреб суспільства у фахівцях, чого не спостерігалося в європейських країнах і США.
Характерною ознакою, властивою процесу
розвитку вищої освіти в період створення і становлення соціалістичної держави, були вплив планової економіки із жорстким централізованим управлінням і дія політичних чинників, зокрема,
ідеологізація освіти, яку визначила боротьба
двох світових антагоністичних систем і яка впливала на розвиток радянської вищої школи аж до 90-х років XX ст.
У розвинених країнах Західної Європи, як відзначається у дослідженнях А. Саргсян, основою
глобальних реформ в освітній сфері став неолібералізм (60-ті рр. XX ст.), основними принципами
якого виступали обмеження функцій держави у
сфері освіти; розповсюдження на неї ринкових механізмів конкуренції, теорій соціального вибору та
принципів і механізмів менеджменту, характерних
для приватного сектору, децентралізація і розвиток
автономії ВНЗ [12, с. 12].
Також, на думку А. Саргсян, чинниками, які
вплинули на характер розвитку освіти, були: глобальна конкуренція у боротьбі вищих навчальних закладів за студентів і дослідницькі контракти; зростання
значення інформаційних та інтерактивних технологій; зростаюча міжнародна інтеграція в освітній
сфері (взаємовплив національних освітніх систем);
підвищення ролі знань у житті сучасного суспільства
і, відповідно, збільшення попиту на фахівців із вищою освітою; зміни із перетворення професійної
освіти на безперервний процес [2, с. 290].
Сучасні світові тенденції ще раз наголошують
на необхідності розуміння фізичного змісту процесу
розвитку вищої освіти.
Слід підкреслити, що практично всі розвинені
країни проводили різні за глибиною і масштабами
реформи національних систем освіти, вкладаючи в
них величезні фінансові кошти. Реформи вищої
освіти одержали статус державної політики, бо уряди почали усвідомлювати, що рівень вищої освіти в
країні визначає її майбутній розвиток.
У той самий час, як відзначили Т. Панова і
Л. Натрус, в останні 10 – 15 років у світі все наполегливіше дають про себе знати проблеми, що їх не
можна розв’язати у межах реформ, у рамках традиційних методичних підходів, і все частіше говорять
про всесвітню кризу освіти [13, с. 12].
О. Вознюк і С. Кубицький, характеризуючи сучасне положення освіти, роблять висновок, що її
кризу як глобальний процес уже зафіксовано [14, с. 47].
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свою чергу, призводить до кризових явищ у системі
освіти.
З огляду на те, що всі перераховані риси,
властиві системі вищої освіти, пов’язані з нею безпосередньо, визначають її функціонування і життєздатність, можна констатувати, що кризові явища в
освіті є проявом невід’ємної властивості процесу
розвитку вищої освіти – його інерційності відносно
розвитку суспільства.
Ураховуючи, що у процесі розвитку вищої
освіти чітко простежуються періоди стрибкоподібних
змін, що свідчать про перехід вищої школи на новий
рівень розвитку, і періоди відносної стабілізації, що
супроводжуються безперервним реформуванням,
поступовим спадом і уповільненням розвитку, можна графічно інтерпретувати даний процес (рисунок).
Аналізуючи графік, видно, що періоди відносної
стабілізації або спаду з часом скорочуються. Якщо
при становленні матеріального виробництва і побудові індустріального суспільства період між стрибкоподібними змінами складав декілька сторіч, то на
етапі становлення інформаційного суспільства даний термін зменшується до десятиліть і навіть до
декількох років. Можна спрогнозувати, що він і надалі скорочуватиметься і практично співпаде за часом із різкими змінами, що відбуваються у суспільстві. У результаті існуюча система вищої освіти не
зможе адекватно задовольняти потреби суспільства
і вимушена буде зазнавати докорінних змін.

Події

Як підкреслює О. Сухомлинська, "сучасна педагогічна наука в Україні, як і школа, знаходиться у кризовому стані" [5, c. 3].
Разом із тим кризові явища в системі вищої
освіти і в економічних системах не можна розглядати як схожі. Термін "економічна криза", що означає
глибокий розлад (розбалансування) економічної
системи, спосіб тимчасового розв’язання її протиріч
[15, с. 132], не може бути застосований до системи
вищої освіти, оскільки весь процес її розвитку відображає безперервне реформування вищої школи і
може розглядатися як криза, що суперечить еволюції розвитку соціально-економічних систем і суспільства в цілому. Словосполучення "кризові явища в
освіті" можна використовувати як якісну оцінку
відповідності системи вищої освіти потребам суспільства.
Необхідність постійного реформування системи вищої освіти обумовлено відсутністю синхронності і певним запізнюванням змін вищої школи відносно змін, які відбуваються під впливом зовнішніх і
внутрішніх чинників у суспільстві в цілому. І в період
політико-економічних криз, і в період стабілізації
характер розвитку вищої освіти визначається часовою затримкою змін, що відбуваються. Якщо під час
політико-економічного спаду запізнювання змін вищої освіти буває стабілізуючим для суспільства фактором, то в період економічної стабілізації і підйому дана
ознака відіграє негативну, гальмуючу роль, що, у

Зближення освітніх
систем, міжнародна
інтеграція в освітній сфері

Інформаційна революція,
перехід до
постіндустріального та
інформаційного суспільства
Соціалістична революція,
перша іі Друга
другасвітові
світовівійни
війни
Перша
Французька революція і
наполеонівські війни

Зародження вищої освіти,
створення перших
університетів

Модернізація та поширення в/о.
Зростання кількості ВНЗ і
кількості студентів
Закриття університетів,
створення спеціалізованих
вищих шкіл та профільного
навчання

Фундаментальні відкриття в
науці, початок промислової
революції, вплив суспільства і
науки на в
/о
в/о

Зміни у в/о,
в / о, обумовлені
структурними змінами в
економіці, переходом до
індустріальної цивілізації

Використання
Розвиток в/о
в/о
інноваційних технологій
визначається
в освіті (інформатизація,
післявоєнним
інтерактивне навчання,
економічним підйомом,
дистанційна освіта,
боротьбою двох
безперервне
антагоністичних
навчання)
світових систем,
впливом НТП,
зовнішньополітичними
факторами

Періоди
ХI – початокXVI
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ст.
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ХVI XVIII
– ХVIIIст.
ст.
XVI-

ХIХ
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– початокXX
ХХст.
ст.
XIX
ст.-

Друга половина
XX ст.-–
80-i рр. XX ст.
80-ті

Кінець XX ст.-–
початок XXI ст.

Рис. Процес розвитку вищої освіти з періодами відносної стабілізації
і стрибкоподібними змінами
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Викладене дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, упродовж історії суспільства в різних країнах розвиток вищої освіти підпадав під вплив різних
зовнішніх чинників, які можна згрупувати таким чином: внутрішня і зовнішня політика держави, рівень
економічного
розвитку,
досягнення
науковотехнічного прогресу, соціальна державна політика.
Сьогодні, окрім перелічених чинників, визначальними є: глобальна конкуренція вищих навчальних закладів; зростання значення інформаційних та інтерактивних технологій; міжнародна інтеграція в освітній
сфері (взаємовплив національних освітніх систем),
що посилюється. По-друге, констатація кризових
явищ в освіті не дозволяє говорити про тотожність
кризи в освіті та економічних системах. Кризові
явища в освіті є проявом невід’ємної властивості
характеру розвитку вищої освіти – його інерційності.
По-третє, дослідження інерційності характеру розвитку вищої освіти є актуальним завданням,
розв’язання якого допоможе оптимізувати прийняття управлінських рішень в освітній сфері. Почетверте, традиційна модель організації і менеджменту освітньої діяльності, яка характеризується в
цілому як централізована, ієрархічна система, потребує кардинальних змін. Негативні наслідки інерційності зумовлені багатьма проблемами, які породжені менеджментом централізованих систем, а
саме: неефективністю, низькою мірою відповідальності за результати своєї роботи, негнучкістю і консерватизмом щодо зовнішніх змін.
____________
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