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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Сучасне суспільство знаходиться в процесі швидкого розвитку. На приско-
рення еволюційних та революційних змін значно впливає декілька ключових фа-
кторів, серед яких вважаємо за необхідне окремо виділити появу та стрімке вдо-
сконалення інформаційних технологій. З’явилися нові, значно більш потужні мо-
жливості для отримання, обробки, архівування, систематизації та аналізу інфор-
мації [3].  

Огляд літературних джерел показує, що вища школа, з однієї сторони є 
об’єктом перманентного реформування, з другої сама може бути дієвим факто-
ром, який задає стратегічні тренди в перетворенні суспільства [2; 3; 4]. На даному 
етапі розвитку українського суспільства вища школа є складною багаторівневою 
системою, функціонування та еволюцію якої можливо описати термінами між-
дисциплінарної синергетичної дослідницької програми сучасної науки. Синерге-
тика, в загальному вигляді, є теорією еволюції надскладних, відкритих, неліній-
них, ієрархічно впорядкованих, таких, що самостійно впорядковуються систем 
[1; 5]. Слід зазначити, що креативний синтез евристичних методів синергетики 
зі сталою методикою наукового пошуку в різних областях природних і гуманіта-
рних наук дозволив отримати значні фундаментальні теоретичні і прикладні ре-
зультати досліджень складних кооперативних процесів, що проходять усередині 
систем, при взаємодії між схожими по структурі системами і системами, що ма-
ють іншу структурну організацію [5]. 

Аналіз публікацій з означеної в статті тематиці та наші власні дослідження 
побудови та функціонування вітчизняних та іноземних вишів показують дві до-
мінуючі тенденції еволюції системи вищої освіти в світі. З однієї сторони ми ба-
чимо спроби адаптації до швидких змін суспільства та відповідно потреб у шви-
дкої зміни змісту, терміну та методик навчання. З іншої, наявно прослідковується 
тенденція до збереження та вдосконалення класичної вищої освіти, яка в даному 
контексті представляється фундаментальною та елітарною освітою. 

Світова політична та економічна система знаходиться в кризовому стані і 
логічним є пошук новітніх шляхів розвитку. Виражаючи кризові явища універ-
сальним язиком сучасної науки можна казати, що суспільство знаходиться в «ре-
жимі із загостренням», а напрям його подальшого розвитку вирішиться спон-
танно чи в результаті певних керуючих дій в своєрідній розвилці шляхів еволю-
ційного розвитку - «точці біфуркації». Безперечно, що розвиток системи вищої 
освіти зумовлено загальним напрямом розвитку суспільства.  

Вважаємо за важливе відзначити, що в сучасному суспільстві є запит, як на 
швидку підготовку та перепідготовку спеціалістів в певних галузях виробництва, 
так і на фундаментальну освіту, яка не тільки готує професіоналів високого рі-
вня, але формує світогляд особистості та певну особисту психологічну культуру 
людини. На нашу думку найбільш стратегічно результативним організаційним 
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підходом є поєднання в системі вищої освіти України, на різних ієрархічних рів-
нях, класичної фундаментальної та прикладної освіти. Застосування такого під-
ходу створить певний синергетичний ефект, який сприяє оптимізації системи ви-
щої освіти у відповідності до вимог сучасного ринку праці.  
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