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ЯК ВИВЕСТИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НА НОВИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ 
РІВЕНЬ (ДІЙСНЕ РЕФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ) 

Дійсна ціль реформ у сфері освіти. Влада, а нерідко і вчені, нерідко говорять 
про якесь реформування, що нібито відбувалося в нашій країні. Як на мене, то 
так звані ринкові реформи полягали, як правило, у розтягуванні загальнонарод-
ної власності, пограбуванні країни. Судову і інші подібні «реформи» назвати 
такими можна лише умовно. Теж саме стосується освіти. Перехід до 12-річної 
системи навчання, як і впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у вузах, без кардинальних змін змістовної складової на-
вчання не дасть очікуваних серйозних результатів у підвищенні якості освіти. 
Недарма зараз зявилося багато прихильників повернення до десятирічної шко-
ли. Не спостерігається відчутних позитивних змін і від нововведень у вузівську 
підготовку, пов'язаних з болонським процесом. Зато негативів багато. 

Отже, питання про проведення дійсних, а не псевдореформ, ще тільки має 
постати. Це ж саме відноситься і до реформування у сфері освіти і науки. 

Для проведення дійсної реформи слід, перш за все, завдати дійсні (суспільно 
важливі) цілі, які ми хочемо досягти. Щодо освітянських цілей, то сьогодні чи 
не кожна країна пов'язує свій майбутній економічний розвиток із здобутками 
науки та активними інноваційними процесами. Завдання переходу України до 
інноваційного розвитку, створення економіки (суспільства) знань є не просто 
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вкрай важливим для економічного розвитку країни, забезпечення її національ-
ної конкурентоспроможності у глобалізованному світі. Вона, на мій погляд, є 
більше засобом (при цьому засобом надзвичайно ефективним) виживання країни 
у цьому світі. Це розуміють і політики, і влада, і вчені. Тому завдання переходу 
України до інноваційного розвитку, створення економіки (суспільства) знань і є 
тою ціллю, яка може стати ціллю освітянського реформування. 

Свого часу обговорено і, в основному, схвалено проект 3акону «Про внесення 
змін до Закону України «Про вищу освіту». На парламентських слуханнях 
відбулося обговорення Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 
роки в умовах глобалізаційних викликів. Отже, цілі («що робити»), які сфор-
мульовані у зазначених документах, є зрозумілими і такими, що сприймаються, 
схвалюються суспільством у цілому. Залишається відкритим лише питання 
«ЯК» це зробити. На жаль, ні новий закон, ні Стратегія інноваційного розвитку 
не містять достатньо конструктивних (практично результативних) підходів до 
вирішення цієї проблеми. 

Що ж наводить на такі думки? По-перше. Проект Закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про вищу освіту» і Стратегія інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів ніяк не пов'я-
зані. Пояснюється це просто. Різні колективи, різні розробники згаданих доку-
ментів. Скоріше за все «освітою» (розробкою законопроектів про освіту) зай-
маються одні, а «наукою, інноваціями» (підготовкою проектів відповідного за-
конодавства про науку) — зовсім інші фахівці. І можна бути впевненим, що 
вони не контактують (у всякому разі з приводу об'єктів свого відання) між 
собою. А це ж велика помилка, оскільки освіта і наука, як ми спробуємо дове-
сти, є двома сторонами одного й того ж важеля, за допомогою якого можна 
побудувати економіку знань, суспільство знань. Далі ми покажемо «ЯК» це 
зробити. Стверджуємо: якщо ці об'єкти розглядати як окремі, без ув'язки один 
з одним, то суспільство знань не побудуємо, а лише марно (в значній мірі) 
витратимо бюджетні кошти на розвиток кожного з них. По-друге. Заходи, що 
плануються в рамках впливу на кожний з об'єктів, не в змозі привести до 
суттєвих зрушень у сфері інноваційного розвитку. Так, проект Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» рясніє лише редакційни-
ми змінами до існуючого Закону, підчас далеко не кращими. Серед відносно 
змістовних змін — започаткування «автономії університетів», введення такої 
формальної ознаки належності до «Європейського простору вищої освіти», як 
«доктор філософії» тощо. А де ж нові, потужні механізми, які потенційно були 
б спроможні привести до революційних зрушень? Да, університетам потрібна 
автономія (а під нею у нас розуміють вихід з під контролю Міносвіти і науки), 
але ж сподівання на те, що надання її дозволить вирішити проблеми інтелек-
туалізації нації, створення суспільства знань — наївні, марні. Щодо змін до 
порядку атестації наукових кадрів, введення, замість існуючих наукових сту-
пенів, ступеня «доктора філософії», то результатом цього може бути лише руй-
нування державної системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. 
Точно так, як ми вже нареформували (практично зруйнували) систему управ-
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ління (планування) у сфері народного господарства, судову систему, «добиває-
мо» прокуратуру та багато що інше. 

Знайомство зі Стратегією інноваційного розвитку свідчить, що розробники 
традиційно закликають до збільшення бюджетного фінансування науки, ство-
рення таких організаційних форм, як технопарки, технополіси та ін. Однак все 
це вже було. І ми не впевнені, що будь-які бюджетні вливання дійсно приве-
дуть до зростання інноваційного потенціалу країни. Згадаємо принцип Парет-
то — 20x80. Відповідно до цього принципу, що діє повсюдно, 20% ресурсів дає 
80% результату: 20% працівників виконують 80% робіт, 20% товару, що реа-
лізовується, забезпечує 80% прибутку, 20% відвідувачів пивбару випивають 
80% пива і ін. Більш того, за деякими даними, 99% дійсно нових знань у науці 
припадає на долю менш як 1% вчених. Щодо нинішнього стану науки як об'єкта 
фінансування, то він у нас взагалі непродуктивно затратний. Адже багато на-
писано про те, що в Україні фінансуються не наукові розробки, а стіни, тобто 
НДІ. Є і інші непродуктивні витрати у цій сфері. Наприклад, на утримання 
державою певних утворень науково подібного вигляду — ряду академій наук 
(відрижка соціалістичного минулого). Вони практично нічого не додають до 
інноваційного потенціалу і витрати на їх утримання є справжнісіньким мар-
нотратством, яке не дозволяють собі навіть заможні країни. Але це окрема 
розмова. Щодо «нових» організаційних форм — технополісів, технопарків, то 
в нашій країні вони нерідко створюються лише на папері. У всякому разі 
кореляційного зв'язку між створенням цих форм і кількістю та якістю ново-
введень поки що не встановлено (газетні оплески — це не серйозно). Тому ті, 
хто пропонує згадані форми, нагадують шаманів, які безперервно повторюють 
одні і ті ж заклинання (технопарки, технополіси; технополіси, технопарки), що, 
природно, у житті нічого не додає. 

Не це потрібно. Потрібні ефективні механізми реалізації величезного інте-
лектуального потенціалу народу України, українських вчених, а також меха-
нізми індустріального використання нововведень, накопичених людством. 
У зв'язку з цим хочемо перейти від закликів, що містяться у проектах офіцій-
них документів, до викладення суті такого роду механізмів організації управ-
ління наукою і освітою. Запровадження «ноу-хау», яке буде запропоновано, не 
потребує великих витрат, однак може привести до різкого позитивного нелінійно-
го зростання наукових результатів (коли відносно невеликі затрати приводять 
до значного ефекту), суттєвих інноваційних зрушень. 

Критерії ефективності та завдання інноваційного розвитку країни 
Критерії ефективності. Ефективність державної інноваційної політики 

можна визначати показниками швидкості, темпами насичування економіки 
якісними нововведеннями, збільшенням їх питомої ваги у суспільному вироб-
ництві, ступенем зростання впливу на нього. Ці показники можуть бути фор-
мально представлені відповідними показниками швидкості (5), що є часткою 
від поділу різниці в обсягах сум нововведень (21 і £2), на час (і — певний 
період, за який склалася ця різниця). Отже, завдання буде полягати у нарощу-
ванні кількості (маси) нововведень і скороченні строків їх запровадження у су-
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спільне виробництво. Це завдання пропоную вирішити шляхом трансформації 
знань, якими володіють окремі особистості (справжні вчені) у знання для всіх, 
тобто тих, хто працює або працюватиме в економіці. А така трансформація має 
відбуватися достатньо просто — за допомогою освіти. Тобто мова йде про інду-
стріальну імплементацію нових знань, якими володіють окремі вчені, в масову 
освіту, через освітянські стандарти. Перифразуючи відомий вислів класиків, 
можна стверджувати, що для перемоги (інноваційної) революції потрібно, щоб 
відповідні (інноваційні) ідеї оволоділи масами. 

Головна ідея вирішення цього завдання полягає, повторюю, у такому. Для 
переведення знань, які напрацьовані в нашій країні, а також накопичених люд-
ством, у площину їх промислового використання, потрібно залучити ці знання 
у навчальний процес, у освітянські стандарти для вищих навчальних закладів. 

Таким чином, реалізація цієї ідеї потребує створення (можливо, вдоскона-
лення) двох механізмів: 1) механізму максимально можливого використання 
національних можливостей щодо інноваційного розвитку; залучення до осві-
тянських стандартів; 2) механізму залучення до цих стандартів знань, що на-
копичені людством у цілому. 

Щодо створення першого механізму. Це дуже просто зробити. Для цього 
слід лише поєднати наукові результати, знання, що містяться у наукових звітах, 
дисертаціях, патентах, авторських свідоцтвах на винаходи, корисні моделі, про-
мислові зразки, з освітянськими стандартами. До останніх належать, як відомо, 
шкільні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), освітньо-
кваліфікаційні програми (ОКП) та навчальні плани. 

У теорії системного аналізу будь-яка система уявляється у вигляді трійки: 
«вхід», «вихід» і «процес». Науковий «вихід» — це наукові результати, що 
містяться у наукових звітах, дисертаціях, патентах, авторських свідоцтвах на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо. Освітянський «вхід» — це 
шкільні програми, ОКХ і ОКП. 

Імплементація нових знань в освітянські стандарти має стати головним 
завданням управління розвитком освіти і науки. Тобто метою управління з 
боку ВАК і МОН (включаючи департамент інтелектуальної власності) має бути 
не що інше, як СУМІЩЕННЯ «виходу» наукового процесу зі «входом» в освіту, 
а критеріями ефективності управління з боку зазначеного міністерства і ВАКа 
— ступінь цього суміщення. 

Щодо деталізації механізму, який пропонується. Як залучити приріст знань, 
який мають містити звіти про виконання НДР, дисертації, науково-технічні 
проекти, патенти, авторські свідоцтва та ін., до освітянських стандартів? Якщо 
звернутися до звітів про НДР, дисертацій, науково-технічних проектів, то вони 
формально містять відповідні розділи, висновки, мають реферати, в яких вирі-
зняється одержаний приріст знань. Зокрема, згідно з Порядком присудження 
наукових ступенів, дисертація на здобуття наукового ступеня повинна містити 
висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні 
результати, наукові положення, а дисертація, що має прикладне значення, по-
винна містити відомості та документи, що підтверджують практичне викорис-
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тання отриманих здобувачем результатів — впровадження у виробництво, до-
статню дослідно-виробничу перевірку, отримання нових кількісних і якісних 
показників, суттєві переваги запропонованих технологій, зразків продукції, 
матеріалів тощо. 

В авторефератах дисертацій вказуються найбільш суттєві результати, одер-
жані автором, та «практична цінність результатів дослідження і їх впрова-
дження». Щодо самих результатів, то вони звично структуризуються дисертан-
том у три групи: 1) сформульовані «вперше», 2) «удосконалено» і 3) «дістало 
подальший розвиток». При цьому, як правило, зазначаються відомості про впро-
вадження цих результатів у навчальний процес. Це все перевіряється і підтвер-
джується рішенням відповідної спеціалізованої вченої ради по захисту дисер-
тацій, з рекомендацією подальшого використання цих результатів на практиці 
і у навчальному процесі. Але ж насправді цей приріст знань ніде практично не 
використовується, а написані томи, фоліанти поволі знищуються часом. 

Створення механізму, який би забезпечив дійсне, а не формальне впрова-
дження наукових результатів в освітянські стандарти, включає системний аналіз 
проблеми та визначення організаційно-правових заходів по її подоланню. Про-
ведення такого аналізу дозволило нам сформулювати пропозиції щодо покла-
дення на МОН та ВАК України функцій по впровадженню наукових резуль-
татів, що містяться у дисертаціях, в освітянські стандарти, а також з організа-
ційно-структурного, правового, матеріально-технічного та фінансового забезпе-
чення її реалізації. Це пропозиції з: підготовки (корегування) відповідних 
законів та положень про МОН, ВАК України; розробки відповідних інструк-
тивно-методичних матеріалів з нормативного закріплення обов'язків як нау-
ковців, так і відповідних працівників освіти передавати (включати) до осві-
тянських стандартів одержані наукові положення; введення і контролю (ВАКом 
і МОН) показника впровадження у навчальний процес (в освітянські стандар-
ти) одержаних теоретичних і практичних наукових результатів як основного 
критерію їх суспільного визнання. 

Виходячи з вищезазначених цілей, можна сформувати відповідні вимоги до 
самих досліджень, форми їх викладення і т.д. Тоді, скажімо, у здобувачів нау-
кових ступенів в галузі суспільствознавства відпаде потреба у «написанні» 
нікому не потрібних фоліантів, а замість них будуть викладатися результати 
досліджень та їх обґрунтування. 

Важливим чинником нарощування обсягу і якості нововведень є забезпе-
чення високого рівня кваліфікації наукових кадрів. У цьому сенсі наполяган-
ня на «демократизації», будь-якій лібералізації процесів атестації наукових 
кадрів, зміні існуючого порядку атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів, скороченні числа наукових ступенів, передачі питань присудження їх 
до відома виключно вузів, наукових закладів — призведе неминуче лише до 
суттєвого зниження якості наукових кадрів. 

Концептуальні засади щодо створення другого механізму, механізму за-
лучення до освітянських стандартів знань, накопичених людством у цілому 

З цією метою доцільно при провідних вузах країни створити центри зі зби-
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рання, накопичення та систематизації наукової (науково-технічної) інформації. 
Можливо, слід також перетворити у такі центри певні наукові заклади. Вони 
разом з Департаментом інтелектуальної власності повинні вивчати зарубіжну 
науково-технічну літературу, періодичні видання, готувати інформацію про за-
патентовані винаходи, промислові зразки, корисні моделі та направляти її до 
Міносвіти через його Інститут інноваційних технологій і змісту освіти для вклю-
чення до освітянських стандартів. Дещо подібні центри існували за часів СРСР, 
але їх діяльність не була належним чином цілеспрямована. Тобто збирання і 
систематизація науково-технічної інформації не повинні бути самоціллю. 

Результатом діяльності центрів наукової (науково-технічної) інформації 
має стати запровадження нововведень у зміст освіти, до шкільних програм, ОКХ 
І ОПП. Крім того, з боку центрів могла б здійснюватися і комерційна діяльність 
з продажу ліцензій, надання послуг авторам у реєстрації авторських свідоцтв 
на інновації. 

Крім того, ці центри могли б, знову ж таки за участю Інституту інновацій-
них технологій і змісту освіти, який включає до свого складу науково-мето-
дичні центри, Інститут навчальної літератури, забезпечувати насичення навчаль-
но-методичної літератури відповідною інформацією щодо новітніх знань, слу-
гувати свого роду фільтром для таких видань, у яких з року в рік переписуєть-
ся один і той самий матеріал, такий, що містить застарілі дані. 

Кінцевою метою, критерієм оцінки діяльності науково-технічного центру 
повинно ж бути, з одного боку, підвищення технічного і технологічного рівня 
виробництва, а з іншої — отримання прибутків. Центри мають надавати яко-
мога більше послуг, пов'язаних з впровадженням нововведень. Це послуги з 
економічного обміну технологією або в «чистому вигляді» — у вигляді знань, 
досвіду і науково-технічної інформації, або «упредметненою» в матеріалах, ма-
шинах і устаткуванні. 

Сьогодні прикладом центру з накопичення і систематизації науково-техніч-
ної інформації може слугувати Массачусетський технологічний інститут (МТІ) 
в США, де багато уваги приділяється ліцензійним угодам. Там створена спе-
ціальна служба по ліцензуванню винаходів. Всі винаходи належать МТІ. Гроші, 
отримані за ліцензійними угодами, розподіляються таким чином. Служба по 
ліцензуванню винаходів отримує 15%, з суми, що залишилася, одна третина йде 
винахідникові, одна третина — факультету, одна третина — університету. Служба 
складає каталог, який містить технічні описи всіх досліджень МТІ. Компанії 
платять 40 тис. доларів за отримання цього каталогу, за можливість зазда-
легідь знати про технічні публікації і консультуватися у професорів. Служба 
визначає інтелектуальну власність МТІ і вирішує питання про те, платити чи ні 
за патент. Патенти коштують дорого, тому це питання вирішується обдумано. 

Резюмуючи викладене, зазначимо таке. Забезпечення суміщення «виходу» 
науки з освітянськими стандартами дозволить вирішити проблеми інтелекту-
алізації нації, створення суспільства знань. Можна стверджувати, що індустрі-
альне, тотальне залучення новітніх знань до навчального процесу надасть змо-
гу вивести націю на новий цивілізаційний рівень. 
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З метою реалізації зроблених пропозицій потрібно було б закріпити пропо-
зиції щодо введення відповідних механізмів залучення до освітянських стан-
дартів якомога більше знань, накопичених в країні і людством в цілому, у 
проекті Закону про вищу освіту. Це могло б зробити цей документ справді 
доленосним, сприяло б потужному інноваційному розвиткові країни. 

А н о т а ц і я 
Юлдашев О. X. Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне ре-

формування у сфері освіти). — Стаття. 
У статті проаналізовано та розглянуто основні принципові засади реформування українського 

освітнього простору. Запропоновано ряд реформ у сфері освіти, висунуто пропозиції щодо їх впро-
вадження. 

Ключові слова: вища освіта, реформування вищої освіти, культура освіти. 

А н н о т а ц и я 
Юлдашев А. X. Как вывести украинскую нацию на новый цивилизационный уровень (дей-

ствительное реформирование в сфере образования). — Статья. 
В статье проанализированы и рассмотрены принципиальные основания реформирования ук-

раинского образовательного пространства. Предложено ряд реформ в сфере образования, выдви-
нуты предложения относительно их воплощения. 

Ключевые слова: высшее образование, реформирование высшего образования, культура образо-
вания. 
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І. В. Галицький 

ТИПИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
На початку XXI століття проблема толерантності набула особливої акту-

альності у зв'язку із процесом глобалізації, що зіштовхує релігійні, національні 
і етнічні ідентичності різних культур і народів. Формування громадянського 
суспільства неможливе без відповідного усвідомлення фундаментальних цінно-
стей демократії. Однією з основних таких цінностей є цінність толерантності. 
Проблема толерантності сьогодні — одна з центральних проблем як глобаль-
ного, так і національного порядку. 

За визначенням проф. А. Чічановського, толерантність — це терпимість до 
чужих думок, вірувань, поведінки. Це повага або визнання рівності інших, відмова 
від домінування чи насильства. Інакше кажучи, постійні, цілеспрямовані зу-
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