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В умовах інформатизації та інтелектуалізації суспільства підготовка
майбутніх педагогів орієнтована на засвоєння готових знань, а це в умовах
сьогодення втрачає актуальність. Сучасні тенденції, спрямовані на модернізацію системи вищої освіти, вимагають становлення нового покоління
педагогів загальнонаукового та загальнокультурного профілю. Сучасний
цивілізаційний розвиток потребує осмислення й оцінювання майбутньої
діяльності студентами не тільки в професійних межах, а й у широких наукових категоріях. Обов’язковою умовою становлення кваліфікованих фахівців є досконале оперування методами самостійного пошуку, аналізом, синтезом процесів і явищ, що відбуваються. Зазначені вміння є змістом методологічної культури майбутніх педагогів.1
Одним із шляхів є включення в науково-дослідницьку роботу в ранньому віці, що надає можливості молодій людині навчитися самостійного
пошуку, творчого мислення, вміння планувати свою діяльність, працювати
на перспективу. Саме такі вміння та навички потрібні людині для ефективної самореалізації в сучасних умовах. Закон України “Про вищу освіту”,
Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Національна доктрина розвитку освіти розглядають науково-дослідну роботу студентів як суттєвий компонент (фактор) підготовки спецiалiстiв, який забезпечує опанування методiввирiшення науково-практичних завдань.
Оволодіння логікою й методами психолого-педагогічного дослідження здійснюється в процесі науково-дослідної діяльності студентів.
Система її організації є актуальною проблемою як у теоретичному, так і в
практичному аспектах. У психолого-педагогічній науці питання підготовки
студентів до науково-дослідної діяльності висвітлено в таких напрямах:
– концептуальні засади фахової підготовки майбутнього вчителя до
творчої діяльності (С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, В. І. Загвязинський, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва, Л. О. Хомич);
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– різні аспекти процесу активізації пізнавальної діяльності студентів (А. М. Алексюк, С. І. Архангельський, Г. О. Балл, І. Д. Бех, В. М. Вергасов, В. М. Володько, С. І. Зінов’єв, Є. О. Клімов, В. Я. Ляудис, В. О. Моляко, Р. А. Нізамов, В. В. Рибалко, В. А. Семиченко та ін.);
– філософські погляди на проблему наукових досліджень (В. П. Андрущенко, Е. Н. Гусинський, В. Г. Кремень, Ю. Й. Турчанінов);
– окремі аспекти підготовки майбутнього вчителя до дослідницької
педагогічної діяльності (Н. С. Амєліна, В. В. Борисов, П. П. Горкуненко,
П. В. Дмитренко, І. В. Каташинська, Г. Т. Кловак, М. О. Князян, Я. С. Коржова, Н. В. Корнєв, В. В. Краєвський, Є. В. Кулик, Т. Д. Мишковська,
Н. Г. Недодатко, В. В. Остроухов, О. П. Павленко, В. І. Романчиков, О. М. Семеног, В. К. Сидоренко, Є. С. Спіцин, В. О. Тихонов та ін.).
Мета статті – проаналізувати сутнісні характеристики наукової,
науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України
в умовах глобалізаційних змін.
В Україні, як i в інших державах на теренах колишнього СРСР, протягом останніх років триває складний процес iнституцiйних структурних i
когнiтивних змiн у сформованiй за радянськi часи державно-адмiнiстративнiй, специфiчно органiзованiй науковiй системi. Становлення нової наукової системи, що органiзується та фiнансується в сувереннiй державi, в
умовах переходу до ринкової економiки й демократичних принципiв
управління вiдбувається повiльно. Причини полягають, з одного боку, в тiй
глибокiй економiчнiй кризi, що за порiвняно незначний час iснування нової України призвела до економiчних втрат, зiставних зi збитками, яких зазнала Україна в роки Другої свiтової вiйни. Це, безумовно, не могло не позначитися на економiчному станi української науки, яка за радянських часів фiнансувалася за рахунок бюджетних державних коштiв, у тому числi
за рахунок вiйськових замовлень.
З іншого боку, причиною негативних процесiв, що супроводжують
трансформацiю вiтчизняної наукової системи, була її слабка пiдготовленiсть до швидкоплинних радикальних перетворень суспiльства та запровадження нових функцiональних механiзмiв (у полiтицi – перехiд вiд тоталiтаризму до демократiї, в економiцi – вiд адмiнiстрування до ринку, в
науці – вiд державного управлiння до автономiї, самоорганiзацiї й комерцiалiзацiї). Унаслiдок тривалої системної кризи суспiльно-економiчних
вiдносин українська наука опинилася серед тих суспiльних сфер, якi зазнали найбiльших втрат. Так, кількість науковцiв за останнi десять рокiв скоротилася вдвiчi, а фiнансування – майже в десять разiв. Вiдповiдно, зменшилися основнi показники дiяльностi української науки: кiлькiсть
публiкацій, патентiв, виконаних тем i проектiв, упроваджених iнновацiй.
Частина наукової елiти емiгрувала (близько 6 тис. учених) до країн з бiльш
привабливими умовами для науково-технiчної дiяльностi, насамперед до
Росiї, США, Нiмеччини та Iзраїлю.
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Сталося стрiмке старiння наукового персоналу, передусiм через те,
що з науки пiшла молодь, i не було адекватного припливу молодих наукових кадрiв. Проте в деяких наукових напрямах в Українi вдалося не лише
зберегги, а й змiцнити науково-технiчний потенцiал. Пiдтвердженням тому
є наявнiсть визнаних у свiтi наукових шкiл, зокрема: в галузi математики
та декаметрової радiоастрономiї, фiзiологiї та клiтинної бiологiї, фiзики
низьких температур, створення нових матерiалiв, бiотехнологiй, електрозварювання; а також розроблення унiкальних технологiй, зокрема в галузi
iнформатики, телекомунiкацiй та зв’язку.
Реалiзацiя цього науково-технiчного потенцiалу може найближчим
часом забезпечити розвиток вiдповiдного високотехнологiчного виробництва конкурентоспроможної продукцiї.
Україна змiцнює й розвиває свої контакти у сферi науково-технiчної
дiяльностi з багатьма країнами свiту, виступає за розширення суспiльного науково-технологiчного простору. Така полiтика України знаходить позитивний вiдгук у багатьох зацiкавлених країнах, мiжнародних органiзацiй, фондiв.
Мiжнародна науково-виробнича дiяльнiсть спрямована на iнтеграцiю
української науки в європейський та свiтовий науково-технологiчний
простiр, залучення iнвестицiй у науково-виробничу сферу, збереження науково-технологiчного потенцiалу та наукових шкiл України, налагодження
зв’язкiв мiж українськими вченими й вченими iнших країн, трансфер
українських розробок i технологiй на мiжнародний ринок, участь у
мiжнародномуподiлiпрацi у сферi науки й технологiй.
Сьогодні гостро постає проблема створення нормативних документів, що регулюють та регламентують організацію науково-досдідної діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ. Саме таким докуметом є Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних
викликів (далі – Стратегія).
Стратегія розроблена на виконання Постанови Верховної Ради
України “Про проведення парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” від 17 лютого 2009 р. № 965-VI Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти, Центром досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України за участю інших наукових
установ НАН України, а також центральних і місцевих органів державної
влади з урахуванням ключових положень, закладених у проекті Стратегії
інноваційного розвитку України на 2009–2018 рр. та на період до 2039 р.,
підготовленого Державним агентством з інновацій та інвестицій України і
Державним підприємством “Інститут економіки і прогнозування НАН
України”, та в ряді інших стратегічних проектів.
Ключовим завданням Стратегії в цьому напрямі є подолання глибокого розриву, який утворився між наукою України й розвинутими країнами в умовах оплати праці та вимогливості до системи формування кадро121

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2014, вип. 63

вого потенціалу науки. Рівень оплати праці науковців в Україні залишається найнижчим серед європейських країн. Водночас фактично не впливає на
якість формування кадрового потенціалу науки існуюча система оцінювання результатів діяльності науковців.
З метою подолання цього розриву Стратегія передбачає:
– провести оцінювання відповідності науково-кадрового потенціалу
встановленим пріоритетам наукового та інноваційного розвитку країни й
атестацію робочих місць дослідників з метою визначення реальної наявності підготовлених у відповідних проблемних галузях спеціалістів, якості
наукових лідерів, рівня наукового доробку, технологічної забезпеченості,
доступу до світових науково-інформаційних ресурсів, розвиненості партнерських зв’язків між учасниками циклу “наука – інновації”, а також зв’язків із вітчизняними замовниками на виконання НДДКР;
– провести в усіх наукових установах атестацію наукових працівників з метою оцінювання рівня відповідності їх професійної кваліфікації та
результативності критеріям і стандартам, які існують у європейській науковій спільноті;
– за результатами атестації сконцентрувати державну підтримку на
раціональне фінансове та матеріально-технічне забезпечення в основному
ефективно працюючих учених і наукових колективів, створити на базі найкращих з них високотехнологічні наукові центри міжнародного значення,
умови праці в яких сприятимуть поверненню із-за кордону українських
фахівців, а також будуть привабливими для зарубіжних учених;
– запровадити в практику відносин у науковій сфері спеціальну контрактну форму, що даватиме змогу встановлювати для окремих найбільш
продуктивних учених позатарифний розмір оплати праці, рівень якої відповідатиме європейським стандартам. Заробіток ученого має залежати не
від звання, а від його конкретного внеску в розвиток науки та стимулювати
зростання творчої активності;
– вдосконалити систему наукової підготовки фахівців з вищою
освітою, відновити у вищих навчальних закладах вимогу обов’язкового
поєднання навчального й наукового процесів, широкої участі студентів у
виконанні НДДКР, створювати різноманітні студентські форми організації
навчально-дослідної та проектно-конструкторської роботи, розробити й
запровадити програму державної підтримки найбільш талановитих студентів для навчання у провідних вітчизняних і зарубіжних університетах;
– реформувати систему підготовки й атестації наукових кадрів,
встановити, що підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних
кадрів здійснюватиметься виключно в наукових установах та вищих навчальних закладах, у яких виконуються наукові дослідження світового рівня; запровадити дворівневу систему атестації докторів наук (на державному рівні – атестований доктор наук, на рівні університету або наукової
установи – доктор наук відповідного університету або наукової установи),
відмовившись від існуючого нині вченого ступеня кандидата наук;
122

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2014, вип. 63

– розробити й запровадити програму державної підтримки стажування молодих учених у зарубіжних наукових центрах, водночас забезпечивши умови для їх повернення для роботи в науковій сфері України.
Створити для реалізації програми спеціальний державний фонд цільової
підготовки перспективної наукової молоді в провідних зарубіжних наукових центрах, а також у національних наукових центрах України, зосередивши в ньому для цього кошти, які надаються зараз для виплати президентських, державних, іменних та інших стипендій, а також грантів і премій;
– запровадити систему регулярного підвищення наукової кваліфікації науковців, передбачити надання раз у 5–7 років творчої відпустки
вченим для узагальнення отриманих ними наукових результатів і підготовки наукової праці (дисертації, монографії тощо);
– розробити й запровадити систему стимулів для підвищення мобільності наукових кадрів, зокрема їх переходу на роботу в підприємницькі
виробничі структури, створення ними інноваційних фірм, участі в роботі
науково-технічних рад у міністерствах, в органах місцевої влади, на підприємствах;
– запровадити заходи з матеріального, морального та професійного
заохочення своєчасного виходу наукових працівників на пенсію [3].
Усе це свiдчить про те, що наукова система України стоїть на порозi
нового етапу трансформацiї цiлеспрямованих та регульованих якiсних змiн
наукової та iнновацiйної систем. Успiшна трансформацiя нацiональної наукової системи можлива в умовах реалiзацiї в державнiй науково-технiчнiй
полiтицi стратегiчних напрямiв розвитку науково-технологiчної сфери. Визначальними серед них є такi:
1. Перехiд вiд полiтики збереження до полiтики вiдновлення наукового потенцiалу у сферi фундаментальних дослiджень, зокрема всесвiтньо
визнаних наукових шкiл.
2. Перехiд вiд полiтики пасивного спостереження до полiтики активного виборювання передових позицiй у свiтi на основi нових вiдкриттiв,
впровадження “ноу-хау”, наукових iдей через пiдтримання вiдповiдних
прикладних дослiджень i розробок, промислових наукоємних новацiй.
3. Перехiд вiд моделi “витратної науки” до моделi реальної “комерцiалiзацї наукових знань”. Визнання iнтелектуальної власностi як основи реального зростання економiки дасть змогу перейти вiд суто споживання до
продажу продуктiв iнтелектуальної працi, ввести в господарський обiг
об’єкти iнтелектуальної власностi, створити підґрунтя сталого розвитку
України у ХХI ст.
Функцiонування системи вищої освiти пов’язане iз залученням i використанням значних матерiальних, людських та фiнансових ресурсiв на
нацiональному, регiональному й мiсцевому рiвнях. В умовах жорсткої
соцiально-економiчної кризи суспiльство повинно мати гарантiї сумлiнного
використання цих ресурсiв. Але дiючим за теперiшнi часи менеджерам ви123
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щої освіти в Українi бракує навичок з пiдготовки та реалiзацiї рiшень щодо
ефективного їх використання. З огляду на соцiальну й економiчну вагомiсть
наслiдкiв функцiонування системи освiти виникає нагальна потреба в опануваннi свiтового досвiду розробки та впровадженні рiзноманiтних масштабних i складних проектiв у галузi освiти, зокрема вищої.
Якщо керуватися визначенням та класифiкацiєю проектiв, що наданi
в матерiалах Всесвiтнього банку (проект – це комплекс взаємопов’язаних
заходiв, що розробленi для досягнення певних цiлей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях), проекти в галузi освiти за
своїми ознаками, оточенням та учасниками можна вiднести до найбiльш
масштабних, тривалих i складних, до яких висуваються особливi вимоги
щодо якостi i вартiсть яких може бути значною. Усi проекти в галузi освiти
є iнвестицiйними. Вони можуть бути як комерцiйними, так i некомерцiйними. Та всi вони повиннi бути спрямованi на вирiшення важливих
соцiальних та економiчних проблем.
Наука в системi вищої освiти – невiд’ємна складова науки країни та
її соцiально-економiчної системи. Вона потребує вiдповiдностi забезпечення її завданням, мiсцю в суспiльствi, потребам соцiально-економiчного
розвитку. Наукова, науково-технiчна та iнновацiйна дiяльність у вищому
науковому закладi має бути спрямована на задоволення потреб навчального процесу. З появою сучасної iндустрiї виробництва засобiв iнформацiйних технологiй роль iнформацiї як основного джерела прийняття зважених рiшень має тенденцiю неухильного зростання.
Вищi навчальнi заклади використовують iнформацiю з такою метою:
для забезпечення простого й розширеного функцiонування унiверситету,
що передбачає збiльшення контингенту, розширення спектра освiтнiх послуг; для забезпечення стiйкого розвитку, що припускає зменшення невизначеностi й зменшення ризику, у зв’язку з прийняттям тих або iнших
управлiнських рiшень; для одержання впливу на визначенi аспекти життя
суспiльства в цiлому та своєму регiонi зокрема; для контролю й оцiнювання
ефективностi дiяльностi ВНЗ за внутрiшнiми параметрами та зовнiшнiми.
При рiзкозвужуваному освiтньому ринку, що є об’єктивним наслiдком демографiчної проблеми в Українi, асиметрiя iнформацiї в цiй галузі надасть
перевагу ВНЗ, якi активно, послiдовно й систематично використовують
iнформацiйнi технологiї для прийняття управлiнських рiшень. Новi iнформацiйнi технологiї забезпечують якiсно новi джерела, методи доставки й
обмiну iнформацiєю, а головне зовсiм iншi способи манiпуляцiї нею.
У процесi змiни характеру роботи з бiзнес-iнформацiєю головним є
розвиток навичок управління iнформацiєю та можливiсть її трансформацiї
в знання. Переосмислення дiяльностi вищого навчального закладу в контекстi використання iнформацiйних технологiй для ефективного управління, дасть йому змогу забезпечити власну конкурентну перевагу на освiтньому ринку [2].
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Отже, концептуальними основами науково-дослiдної діяльності майбутніх педагогів є:
– ефективне використання наукового потенцiалу вищого навчального закладу;
– прiоритетний розвиток фундаментальних та прикладних дослiджень, створення принципово нової технiки, технологiй i матерiалiв;
– пiдвищення якостi пiдготовки спецiалiстiв шляхом активного використання в навчальному процесi результатiв наукових дослiджень, широкого залучення студентiв до їх виконання, формування наукових шкiл i
висококвалiфiкованих наукових колективiв;
– забезпечення пiдготовки кадрiв вищої квалiфiкацiї, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв на основi новiтнiх досягнень
науково-технiчного прогресу;
– розвиток перспективних форм науково-технiчного спiвробiтництва з галузями промисловостi з метою спiльного розв’язання великих науково-технiчних завдань та розширення використання унiверситетських
розробок у виробництвi;
– розвиток науково-виробничої дiяльностi вищого навчального закладу для задоволення потреб у дрібносерiйнiй, малотоннажнiй, наукоємнiй продукцiї та послугах;
– розширення мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва з
навчальними закладами та фiрмами iноземних країн з метою спiльної
розробки та реалiзацiї конкурентоспроможної науково-технiчної продукцiї;
– створення якiсно нової експериментально-виробничої бази, органiзацiя мiжвузiвських територiальних науково-виробничих систем у сферi
обслуговування науки, створення науково-технологiчного парку;
– дослiдження та розробка теоретичних і методологiчних основ формування й розвитку цiлосної системи безперервної освiти.
1. Упровадження НДР здiйснюється на основi договорiв про:
– спiвдружність та передачу науково-технiчних досягнень i використання запозиченого досвiду;
– спiльне виробництво науково-технiчної продукції;
– постачання дрiбносерiйної (малотонажної) i програмної наукоємної продукцiї;
– тиражування й використання науково-технiчної продукцiї вищого
навчального закладу пiдприємствами всiх форм власностi.
2. Для реклами результатiв дослiджень i розробок ВНЗ органiзує:
– участь у мiжнародних, республiканських, галузевих науковотехнiчних, промислових, комерцiйних та iнших виставках;
– випуск i поширення тематичних збiрникiв, iнформацiйних листкiв, спецiальних рекламних видань;
– конференцiї, семiнари, симпозiуми тощо.
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За рахунок засобiв держбюджету проводяться науково-дослiднi роботи, метою яких є:
– розробка фундаментальних проблем природних, суспiльних, гуманiтарних i технiчних наук, мiжгалузевих наукових i науково-технiчних програм
загальнодержавного значення зі створення нової технiки та технологiй;
– реалiзацiя великих проектiв та програм фундаментальних дослiджень, сформованих Мiносвiти i науки, молоді та спорту України на
конкурснiй основi;
– виконання iнiцiативних фундаментальних дослiджень, у тому
числi “ризикового” характеру, спрямованих на створення випереджального
наукового досвiду.
Керівництво науково-дослідною роботою здійснюється [1, с. 37]:
– науковцями, фахiвцями й iнженерно-технiчними працiвниками в
основний робочий час;
– професорсько-викладацьким складом, що керує iншими працiвниками вищого нанчального закладу на умовах внутрiвузiвського сумiсництва;
– квалiфiкованими фахiвцями та вченими iнших органiзацiй на умовах сумiсництва.
Висновки. Отже, основне завдання вищих навчальних закладів на
сучасному етапі – підготувати майбутніх учителів до активної професійної
життєдіяльності. А виконання професійних функцій має передбачати єдність у педагога його інтенсивного духовного життя, креативного підходу
до педагогічної діяльності, практичного їх втілення в науково-дослідній
роботі під час професійної підготовки, спрямованої на перетворення в
майбутньому педагогічної дійсності, до здатності самостійно орієнтуватися в життєвих проблемах і знаходити засоби їх розв’язання. Саме тому так
зростає роль у навчально-виховному процесі науково-дослідницької роботи під керівництвом викладача.
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Sushchenko L. Characteristics of Scientific, Technological and Innovation
Policies in Higher Education in Ukraine under the Globalization Changes
The article is devoted analysis of the essential characteristics of scientific,
technological and innovation policies in higher education in Ukraine in the conditions of
globalization changes.
Modern change, reform of the education system on humanistic and democratic
principles, the transition from subject to personally oriented learning create the conditions
for self-development, self-realization in the learning process, the efficiency of which is not
possible without a detailed analysis of the process of training future professionals and to find
ways for its further improvement.
Establishment of a national education system, aimed at a new – the third millennium,
due to the reform process of training teachers. Modern educational institutions are urgently
needed professionals who strive for knowledge and a desire to enrich the education of new
knowledge, possess promising and productive learning technologies; promote the
establishment of citizenship of the younger generation in the spirit of today’s requirements
and universal values.
Modern civilization is in the era of a particular type of progress, the specificity of
which is to strengthen global-integration trends in any field, including, and education.
Indeed, there is a new structure caused by the emergence of a new way of being in the center
of scientific understanding which put a person. This fact stimulates innovation vector of
teaching science in which there is an urgent need to upgrade quality of education,
particularly professional.
The theoretical aspects of the development and trends of modern science in Ukraine
through the prism of educational change. Proved to increase the role of science in society, the
growth of social prestige. The essence and role of the teaching profession. The necessity of
the construction of higher education for the twenty-first century principles of scientific
research with practical pragmatic orientation. In search of solution studies demonstrated the
importance of science, which naturally gets into all kinds of human activity and a prerequisite
for achieving success and is one of the most prestigious aspects of human activity.
Key words: science, science policy, higher education, the future teacher.
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