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Всеосяжна трансформація освітнього сектора в Україні спрямована, перш за все, 

на перетворення освіти на систему, здатну до саморегуляції, відповідно до викликів 

сучасного соціуму, що постійно змінюється. Сучасна освіта стрімко перетворюється 

на інноваційне середовище, яке продукує індивідів, здатних здобувати знання 

протягом життя, успішно застосовувати їх у практичній діяльності; свідомих, 

суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на вітчизняному, 

європейському і світовому ринках праці. Освіта має стати гарантією забезпечення 

високих соціальних стандартів суспільного життя. Реалізація зазначених для освіти 

завдань може здійснюватися різними шляхами: через розмаїття освітніх інституцій; 

форм, методів освітнього процесу; запровадження ефективного менеджменту тощо. 

Об’єднуючим феноменом вищезазначеного є цілісність освітнього процесу.  

Ефективність освітнього процесу забезпечується за умови, коли він реалізується у 

контексті цілісного простору. Освіта, орієнтована на формування спеціаліста не 

просто знаючого, а компетентного, тобто орієнтована на формування особистості того, 

хто вчиться, на забезпечення умов для формування ним власної траєкторії 

професійного становлення – це сучасна освіта. Найважливішим фактором реалізації 

освіти такого рівня є наявність цілісного освітнього простору, що реалізується на 

цільовому, змістовому, процесуальному рівнях. За наявності такого простору студент 

не прилаштовується під кожного викладача, особливості, а інколи і забаганки 

сформованого ним на занятті простору, нівелюючи своє «Я», а сповна реалізує себе. 

Простір освітнього закладу має бути цілісним, гуманітарно спрямованим. Основними 
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суб’єктами його формування виступають викладачі і студенти, що працюють як 

«команда», системне утворення, об’єднане одними цілями, спільними загальними 

стандартами освітньої  діяльності. Ефективність формування такого простору 

безпосередньо залежить від рівня сформованості освітнього простору у закладах. Саме 

на рівні освітнього закладу відбувається трансформація загальних державних 

стандартів у конкретний заклад, органи управління забезпечують оптимізацію даного 

процесу, максимально враховуючи  особливості конкретного освітнього закладу 

(Франчук Т. Й., 2009, с. 167).  

Відповідно до викликів сучасного соціуму освітні заклади стають реальними 

співтворцями цілісного простору, а не просто «реалізаторами» заданих стандартів або 

запропонованої концепції освітньої діяльності. Варто зазначити, саме на рівні 

конкретного регіону відбувається об’єднання наукового потенціалу і його 

спрямування на вирішення конкретних практико значущих завдань. Система в системі 

(простір в просторі), починаючи від мікро простору на рівні роботи викладача, 

факультету, ВНЗ, регіону – до простору державного, європейського. 

Безконфліктна інтеграція у європейський освітній простір передбачає збереження 

національної, регіональної ідентичності, забезпечення науково обґрунтованого, 

логічно спроектованого переходу до заданих стандартів, з максимальною орієнтацією 

на особливості і реальний рівень освіти, що сформувалась в Україні.  

Незаперечним є те, що інтеграція в європейський освітній простір має 

передбачати необхідність якісного формування освіти у державі. Сьогодні складним і 

нерідко проблематичним є процес переходу на нову формулу освітньої діяльності: 

сучасний педагог залишатись індиферентним або ігнорувати перехід на нові освітні 

стандарти не може; наукові напрацювання, не можуть бути механічно перенесені в 

практику сучасної освітньої діяльності. Продуктивна педагогічна діяльність творча за 

своєю суттю, вона неодмінно формується на основі «Я-концепції» і будь-які 

нововведення  будуть мати позитивний ефект, якщо вони будуть «адаптовані» до 

сформованого досвіду професійної діяльності. Будь-які нововведення, що диктуються 

«зверху», неодмінно вступають у конфлікт з реальним досвідом педагога або 

пригнічують особистісний компонент його діяльності, або визначаються як 

недієздатні і практично ігноруються. Є лише один спосіб зняття такого рівня 
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конфліктної ситуації: поставити педагога в позицію реального суб’єкта реформування 

власної концепції, технології професійної діяльності в контексті нових освітніх 

стандартів. А таку роботу можна віднести до рангу повноцінної наукової діяльності, 

предметом якої виступає власна діяльність у комплексі всіх її складових: цілі, 

принципи, зміст, технології, діагностика, аналізування продуктивності і т. д. На основі 

загальної логіки у кожного викладача має бути сформована своя програма перехідного 

періоду, так само як і своя програма підвищення рівня власної компетентності 

(відповідно до стартового рівня та особистісного потенціалу), забезпечення 

конкурентно спроможності на ринку освітніх послуг. В такий спосіб, безвідносно до 

фаху, кожен педагог набуває реальну компетентність і долучається до наукового 

пошуку в галузі освітньої діяльності (педагогічного процесу) (Франчук Т. Й., 2009, с. 

132). 

Перехід до якісно нового цілісного освітнього процесу включає ряд пріоритетних 

функцій.  

1. Вибудовується відповідна вертикаль наукової діяльності: від базових 

академічних інститутів, що розробляють фундаментальні проблеми освіти до 

наукових інститутів та освітніх центрів, що акумулюють найвищий 

потенціал відповідного регіону, до центрів наукової діяльності, 

зосереджених в навчальних закладах різних рівнів. У цій схемі уже 

закладений механізм трансформації високої теорії на рівень практичної 

діяльності з максимальним врахуванням її рівня та особливостей здійснення 

у кожному регіоні, навчальному закладі. 

2. Викладач відчуває себе  суб’єктом реформування освіти, оскільки 

реально долучається через  наукові центри на рівні навчальних закладів до 

процесу осмислення нових освітніх стандартів та проектування технології їх 

реалізації в практиці професійної діяльності. Педагоги-практики отримують 

не просто визначені освітні стандарти та технологічні схеми їх реалізації, а 

долучаються до процесу їх визначення, неодмінно набуваючи відповідну 

теоретичну компетентність щодо конкретної проблеми. 

3. Посилюється процес взаємодії різних гілок та рівнів наукової 

діяльності, оскільки всі вони об’єднуються навколо спільної програми 
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переходу на стандарти інноваційної освіти, з’являється багато проблем, що 

стосуються неузгодженостей, браку відповідної інформації і загалом питань, 

що виникають в практичній діяльності і потребують відповідних трактувань,  

роз’яснень і, відповідно, додаткових досліджень. В ситуації, коли проблеми 

не можна вирішити на регіональному рівні, запити поступають до 

академічних інститутів. Така співпраця потрібна не лише навчальним 

закладам, а і академічним науково-дослідним  інститутам, для того, щоб 

максимально орієнтуватись на фундаментальні проблеми масової освітньої 

практики, відповідно цілеспрямовуючи вектор пріоритетних наукових 

пошуків. За таких умов кожний навчальний заклад буде реально відчувати 

значущість науки, її функції в удосконаленні освітньої системи.  

4. Всі, без винятку, викладачі, вчителі, студенти стають дослідниками, 

долучаються до наукової діяльності. Ця проблема є особливо актуальною, 

оскільки саме дослідницька робота має найвищий потенціал професійного 

зросту і переважна більшість викладачів її реалізують лише на етапі 

написання дисертацій, а далі просто експлуатують сформовані компетенції. 

Що ж стосується викладачів, що активно займаються науковою діяльність за 

відповідним фахом, вони, як правило, характеризуються високим рівнем 

сформованості педагогічної діяльності, відкриті до інновацій, мають власну 

програму професійного розвитку. Саме дослідницький потенціал особистості 

викладача обумовлює потребу у русі та розвитку за різними векторами, 

здатність до само творення, формування власних позицій у професійній 

діяльності (Франчук Т. Й., 2009, с. 95). 

Зазначене інтенсифікує процес наукової, а значить і професійної взаємодії 

педагогів, що обумовлюється безпосередньо потребами діяльності, а професійне 

спілкування є потужним фактором формування цілісного освітнього простору в 

навчальному закладі, налагодження узгодженої взаємодії всіх викладачів як суб’єктів 

системи, забезпечення цілеспрямованості їх спільної діяльності та поступу до нових 

стандартів якісної освіти. 

Отже, основи формування цілісного освітнього простору задаються на всіх 

рівнях. Системотвірним елементом виступає наукова діяльність (як базовий механізм 



ОСВІТОЛОГІЯ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЩОРІЧНИК, ВИПУСК ІV, 2015 
 

оптимізації освітньої діяльності), яка не лише має зазначений вище потенціал 

інтеграції всіх складових простору, а і теоретично обґрунтовує сам процес сходження 

до нової освіти, долучаючи всіх суб’єктів педагогічної діяльності до наукового 

пошуку, формуючи науково вивірені програми модернізації професійної діяльності як 

на рівні навчального закладу, так і кожного викладача, зокрема.  

Цілком доведеним і науково обґрунтованим є факт, що одним з найбільш 

суттєвих недоліків, що обумовлюють  низьку продуктивність традиційної освітньої 

системи, є дезінтеграція її елементів.  Процес дезінтеграції можна прослідкувати як по 

горизонталі, що відображає основні принципи формування змістових модулів 

навчальних курсів, так і по вертикалі, що фіксує зв’язок  елементів системи 

професійної підготовки спеціаліста, зокрема, навчальних дисциплін і їх орієнтованість 

на логіку професійного становлення майбутнього фахівця в рамках вищої освіти. 

Професійна підготовка спеціаліста буде продуктивною лише за умови, коли вона 

буде сформована як реальна система, всі компоненти якої будуть максимально 

інтегровані в єдине ціле і орієнтовані на реалізацію базових професійно значущих 

цілей. Кожен навчальний предмет має формувати свою змістову та процесуальну 

основу з урахуванням фахової спеціалізації професійного навчання (Вакарчук І., 2008, 

с. 9).  

Інтеграція має здійснюватись як на змістовому, так і процесуально-діяльнісному 

полі, і в її основі повинна бути висока виховна мета – формувати особистість студента, 

здатного до самореалізації у процесі професійного становлення (Кремень В. Г., 2003, 

с. 118). 

Інтеграційні процеси, спрямовані  на формування цілісного освітнього простору  

реалізуються на 2-х рівнях: інтеграція змісту навчальних дисциплін, що здійснюється 

перш за все за цільовим спрямуванням (формування образу майбутньої професії та 

ставлення до неї); формування професійного світогляду та мислення, власної 

методики та стилю професійної діяльності; інтеграція в процесуальному аспекті, що 

передбачає формування єдиної для всіх навчальних дисциплін концепції освітньої 

діяльності. Навчання трактується як цілісний простір, що функціонує за єдиними 

законами, з дотриманням єдиних визначених для всіх принципів. Вони диктуються не 

кожним викладачем, в залежності від його характеру та уподобань, а логікою 



ОСВІТОЛОГІЯ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЩОРІЧНИК, ВИПУСК ІV, 2015 
 

навчального процесу та базовими критеріями його продуктивності (Франчук Т. Й., 

2009, с. 124).  

Значущим показником цілісності освітнього простору є психологічна атмосфера 

навчального заняття. Її ознаки: інтенсивна, напружена, інтелектуальна робота 

студентів; узгоджена взаємодія, творча співпраця; коректність в міжособистісних 

стосунках, педагогічний такт, взаємоповага; відчуття психологічного комфорту, 

свободи, захищеності кожного учасника педагогічного процесу. 

Смислова, змістова, методична побудова цілісного освітнього процесу системи 

професійної підготовки педагога може бути здійснена на основі принципів: принцип 

інтеграції всіх суб’єктів професійної підготовки спеціаліста (навчання, виховна 

діяльність, практика, самостійна робота, наукова робота) і підпорядкування їх 

основним стратегічним цілям формування особистості спеціаліста та його професійної 

діяльності; принцип поетапної реалізації підготовки спеціаліста через виділення 

системоутворюючих блоків професійно значущих знань, вмінь,  особистісних якостей 

і структурування їх на основі логіки формування професійної діяльності;  принцип 

забезпечення суб’єктивності позиції студента в структурі його професійного 

становлення на основі: а) максимального усвідомлення студентом сутності процесу 

його професійного становлення: змісту, логіки, реального бачення кінцевих 

результатів підготовки, що в повній мірі визначають рівень компетентності 

спеціаліста в його майбутній професійній діяльності; б) активізації процесів 

професійного та особистісного самопізнання, самовизначення, саморозвитку, 

формування самостійної пізнавальної діяльності (Франчук Т. Й., 2009, с. 132). 

Зауважимо, пріоритетним є принцип інтеграції всіх навчальних дисциплін, що 

вивчаються студентом і формування цілісного навчального простору, 

підпорядкованого комплексу професійно значущих цілей і означеного чіткою логікою 

процесу оволодіння професією. 

Зазначене стосується зв’язків в рамках циклів навчальних дисциплін та їх 

загальної орієнтованості на кінцеві професійно значущі цілі освітньої системи. Так, 

особистісна орієнтованість освітнього процесу в ВНЗ передбачає «індивідуальну 

траєкторію руху кожного студента на шляху до досягнення проміжних та кінцевих 

цілей професійної підготовки» (Огнев’юк В. О., 2012, с. 72). Це може бути можливим 
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лише за умови, коли студент зможе сформувати свою стратегію освітньої діяльності, 

що акумулює в собі процеси цілеутворення, самопізнання та самовизначення, вибору 

методів, форм, а також режиму роботи, оптимальних для нього, орієнтованих на його 

особистісний потенціал. Звісно, це є масштабні реформації, що передбачають перехід 

на нову освітню формулу, за якою студент з позиції виконавця, що працює за єдиною, 

спільною для всіх навчальною програмою, переходить на позицію активного суб’єкта, 

творця  індивідуальної програми з домінантою елементу професійного саморозвитку. 

Найбільшу цінність зазначеного вбачаємо  у тому, що у такий спосіб формується  

індивідуальний стиль майбутньої діяльності, що виступає  абсолютною ознакою  

професіоналізму будь-якого спрямування; формуються механізми саморегуляції 

навчальної діяльності, що здатні забезпечити неперервність подальшого процесу 

професійного становлення, саморозвитку у всіх значущих для педагога аспектах 

(Ніколаєнко С. М., 2004, с. 111). 

Важливо визначити інтегруючі блоки, що в найбільшій мірі відображають 

сутність професії і можуть творити реально діючу систему, тобто, займати статус 

системоутворюючих; ключові компетенції, як основу забезпечення адекватної цільової 

спрямованості системи професійної освіти спеціаліста. 

Без сумніву, орієнтація на компетентність докорінно змінює суть системи 

професійної освіти, проектуючи принципово інший кінцевий її результат, практично 

зорієнтований якісний вимір. 

Висновки. Таким чином, цілісність у сучасному освітньому просторі, цілісність 

освітнього процесу у закладах освіти є пріоритетною складовою якості сучасної 

освіти. 
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