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УКРАЇНА 

 
Проблеми освіти, зокрема впровадження інновацій в управління цією 

сферою, стали особливо актуальними на порозі третього тисячоліття, оскільки 
необхідність своєчасного реагування на виклики часу вимагає модернізації 
управління освітою. 

Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати 
загрози, що постали перед людством. Потрібна нова філософія, нова політика, 
нові моральні орієнтири – зобов’язання кожної людини і людства в цілому. 
Загалом ідеться про систему цінностей, складову культурного світобачення 
кожної людини і суспільства в цілому, яка не залежала б від економічних 
сплесків чи занепадків, зміни політичної влади, у якій би захист і збереження 
природи, турбота про людину, її життя і дотримання її прав вважались такими ж 
важливими, як і саме життя. Саме на таких засадах сформувалося поняття 
сталий розвиток (англ. – sustainable development).  

Уперше поняття сталого розвитку було сформульовано у доповіді «Our 
Common Future» («Наше спільне майбутнє») голови Міжнародної комісії з 
питань екології та розвитку ООН Гру Харлем Брутланд у 1987 році. Воно 
трактувалося достатньо просто і конкретно: це такий розвиток, який 
задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх 
поколінь задовольняти свої потреби. На 2-й Конференції ООН з навколишнього 
середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) уперше було сформульовано основні 
положення сталого розвитку, задекларовані у програмному документі «Порядок 
денний ХХІ століття» або «Програма 21». Наступні міжнародні зустрічі – 
конференція в Кіото (1997 р.), відома як «Кіотський протокол», 3-я Конференція 
ООН з проблем клімату Землі (Бонн, 2001 р.), 4-та Конференція ООН 
(Йоганнесбург, 2002 р.) – сприяли координації зусиль усіх країн і виробленню на 
цій основі стратегії рішучих дій і практичних заходів у подоланні впливу 
техногенних факторів на довкілля. Необхідно зазначити, що поняття сталий 
розвиток не є тотожним поняттям економічно стабільний і екологічно безпечний 
розвиток (екорозвиток). Мова не йде тільки про забезпечення прогресу 
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економіки та ресурсів для неї або лише про збереження природи. Поняття 
сталого розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягнути гармонії між 
людьми з одного боку і суспільством та природою – з іншого. Тобто в 
майбутньому має сформуватися соціоприродна система, здатна розв’язувати 
сукупність протиріч, що проявляються в наш час, а саме: між природою і 
суспільством, між екологією і економікою, між розвинутими країнами і тими, що 
розвиваються, між теперішніми і майбутніми поколіннями, між багатими і 
бідними, між уже сформованими потребами людей і розумними потребами 
тощо. 

Для забезпечення сталого розвитку – чи не найважливішого завдання, що 
будь-коли стояло перед людством,– особливі надії покладаються на освіту. Це 
питання постійно обговорюється на рівні глав держав і урядів, у рамках 
міжнародних і міжурядових, неурядових і просвітницьких організацій упродовж 
останнього десятиріччя. Проте найбільш чітко про необхідність міжнародних 
угод і дій в царині освіти було заявлено на Всесвітньому саміті зі сталого 
розвитку (Йоганнесбург, 1992 р.). У прийнятій на форумі заяві наголошувалось: 
«Освіта для сталого розвитку має заохочувати формування у людей почуття 
особистої і колективної відповідальності, а отже і зміни у поведінці, якщо вони 
необхідні» [1]. 

Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію сталого розвитку. 
Очевидно, що розвиток освіти для сталого розвитку потребує нових 
педагогічних моделей, нової педагогічної культури та мислення, нового 
педагогічного змісту. 

 Освіта як основа соціального, політичного, економічного, духовного та 
культурного розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. Як 
державний і громадський інститут вона передбачає відповідальність держави і 
суспільства за стан її функціонування. Освіта стає головним засобом соціальних 
змін без порушення структури економічного фундаменту. Інвестиції в освіту 
стають важливим чинником економічного і соціального прогресу (існує пряма 
залежність між рівнем освіти та продуктивністю праці людини).  

Сьогодні, освіта як самоорганізована система, що пристосовується до 
постійних змін, реагуючи на виклики часу, вимагає переходу від  традиційної 
освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення 
інформації, до освітньої моделі як засобу  всебічного розвитку та задоволення 
потреб особистості, коли освіта сприймається як товар, а не як державна або 
суспільна справа. 

Нові відносини, зумовлені суспільними, політичними, економічними, 
культурними змінами,  глобалізацією, інформаційною революцією, вимагають 
революційних змін в освіті, зокрема в управлінні цією сферою відповідно до 
розвитку демократії, ринкових відносин. Модернізація управлінських механізмів 
стає  важливим засобом розвитку освіти в Україні. 

Сучасний стан державного управління освітянською сферою еклектично 
поєднує в собі як інститути, успадковані від радянської адміністративно-
командної системи, так і нові, сформовані вже за роки незалежності, які не 
завжди відповідають стандартам демократичної правової держави із соціально 
орієнтованою ринковою економікою. Чинні механізми управління забезпечують 
лише запізнілу реакцію на ситуації, що складаються. Сьогодні практично  не 
працюють механізми прогностичного або випереджального управління. 
Механізми управління розвитком освіти практично не розроблені. Як наслідок 
для вирішення завдань управління інноваційними процесами використовуються 
схеми управління процесами функціонування, що "тиражують" існуючі недоліки. 
Тому, в умовах становлення і розвитку громадянського суспільства, необхідно 
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розглядати громадське управління освітою, як вид управлінської діяльності, де 
громадськість виступає повноправним соціальним партнером процесу 
управління освітою, який наділений у ньому реальними функціями і 
повноваженнями. 

Одним із інструментів механізмів державного управління освітою, який  в 
силах вирішити багато з визначених проблем, є широке впровадження  в Україні 
дистанційної освіти. Із другої половини ХХ ст. заочні вищі навчальні заклади, 
вечірні університетські курси й дистанційні університети, віртуальні та відкриті 
університети відкрили доступ до вищої освіти широкому загалу студентської 
молоді, зокрема тим, хто з різних причин не міг регулярно відвідувати заняття. 
Ще донедавна навчанню на відстані відводилося другорядне місце, проте 
сьогодні дистанційне навчання стало розглядатися як найефективніший засіб 
забезпечення безперервної освіти, що знайшло своє відбиття у формуванні 
цілеспрямованої державної освітньої політики України, закріпленої в законах 
України «Про вищу освіту» та «Про Національну програму інформатизації», 
Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, «Положенні про дистанційне 
навчання» [2]. 

Сучасний розвиток технологій змінює діяльність людини у суспільстві, 
зникають одні професії, виникають інші. Наприклад, робочі навички 2020 р. 
будуть такими: неординарне мислення; соціальний інтелект; інноваційне та 
адаптивне мислення; міжкультурна компетентність; алгоритмічне мислення; 
уміння фільтрувати зайву інформацію; уміння працювати з сучасними медіа; 
уміння працювати віддалено. Тому повинна змінюватись і освіта, в якій повинна 
бути переосмислена роль викладача, відбутися зрушення до глибокого 
навчання, приділятися увага відкритим освітнім ресурсам. Дистанційне 
навчання представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на 
використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових 
інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах 
самоосвіти. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні 
технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або 
підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, 
зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність 
географічних кордонів для здобуття освіти. 

Висновки. Виклики сьогодення, глобальні карантинні заходи, нагально 
надали можливість виявити низку суперечностей між: швидким розвитком 
інформаційного суспільства та недостатнім рівнем розробленості науково-
теоретичного забезпечення організації дистанційного навчання у вищих 
навчальних закладах; потребою суспільства у викладачах, які володіють 
уміннями та навичками використовувати потенціал дистанційних технологій, і 
реальним станом і характером підготовки фахівців щодо реалізації дистанційної 
освіти; потребою в упровадженні нових інформаційно-комунікаційних технологій 
в освітній простір і рівнем готовності викладачів до здійснення дистанційної 
освіти; потребами розвитку освіти шляхом запровадження дистанційних 
програм і недостатністю організаційно-методичного та технологічного 
забезпечення освітнього процесу. 
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