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"Інерційний характер розвитку вищої освіти"
Актуальність дослідження характеру розвитку вищої освіти зумовлена, насамперед, складним сучасним станом освіти в Україні. 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, глобалізацією, досягненням науково-технічного
прогресу. Відповідь на питання, якою мірою вища освіта впорається
з поставленими перед нею завданнями з формування наукових ідей і підготовки кваліфікованих кадрів, відповідних рівню розвитку суспільства,
припускає знання характеру процесу розвитку вищої освіти.
Авторами досліджено, що 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 науково-технічного 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. Констатація кризових явищ в освіті не дозволяє
говорити про тотожність кризи в освіті та економічних системах. У статті
визначено, що кризові явища в освіті є проявом невід'ємної властивості
характеру розвитку вищої освіти – її інерційності. Дослідження інерційності характеру розвитку вищої освіти є актуальним завданням, розв’язання
якого допоможе оптимізувати прийняття управлінських рішень в освітній
сфері.
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