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ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

В статті розглянуто роль класичних університетів у забезпеченні розвитку   
суспільства у відповідності з вимогами його провідної організаційної культури. Досліджено 
основні тенденції сучасної університетської освіти. Запропоновано відповідь на запитання:   
в рамках якого типу навчального закладу може бути вирішена проблема забезпечення 
відповідності освіти вимогам сучасної організаційної культури суспільства? Висловлено  
авторське бачення шляхів дослідження методології навчальної діяльності студентів на базі  
досягнень вітчизняної класичної університетської освіти.  

Ключові слова: тип організаційної культури, методологія навчальної діяльності,   
технологічне суспільство, професійні компетентності, рівні методології діяльності, центр  
професійної культури, модель, алгоритм, база даних, інноваційне навчання, ліберальна 
модель освіти, компетентністний підхід  

В статье рассмотрена роль классических университетов в обеспечении развития 
общества в соответствии с требованиями преобладающей организационной культуры.   
Исследованы  основные  тенденции  современного  университетского  образования.  
Предложен ответ на вопрос: в рамках учебного заведения какого типа может быть решена  
проблема  обеспечения  соответствия  образования  требованиям  современной 
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организационной культуры общества? Высказано авторское видение путей изучения  
методологии учебной деятельности студентов на базе достижений отечественного 
классического университетского образования.  
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методологии деятельности, центр профессиональной культуры, модель, алгоритм, база 
данных, инновационное обучение, либеральная модель образования, компетентностный 
подход  

In this article the role of classical universities is examined in ensuring the development of the 
society in accordance with the requirements of the prevailing organizational culture. The basic trends 
of the modern university education are analyzed. We propose an answer to the question: what type of 
educational institution can solve the problem of educational accordance with the requirements of 
modern organizational culture of a society? The author's vision for the development of the 
methodology of educational activities of students on the basis of the achievements of Ukrainian 
classical university education is expressed.  

Key words: type of organizational culture, the methodology of learning activities, technological 
society, professional competence, levels of methodology, the center of the professional culture, a 
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Актуальність дослідження. Зміна парадигм учіння у відповідності з 
історичними типами організаційної культури у сучасному світі орієнтують 
педагогічну науку на пошук нових засад, нового тлумачення методологічних і 
теоретичних основ визначення змісту і організації процесу підготовки у вищих 
навчальних закладах. [1]. Україна, як держава, що прагне зайняти гідне місце у 
світовій спільноті має орієнтуватися на найвищій рівень узагальнень в теорії і 
практиці освітньої діяльності. Висунення і обґрунтування сучасної педагогічної 
теорії, що базується на культурологічних та соціально-економічних перспективах 
розвитку освітнього простору в Україні, має носити прогностичний, 
випереджувальний характер і сприяти прискоренню розвитку в усіх сферах 



суспільних відносин. В зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує опрацювання 
сучасних технологій навчальної і педагогічної діяльності.  

Безумовно, що перехід до технологічного суспільства, структурованого за 
принципом комунікативності і професійних відношень в рамках проектно-
технологічного типу організаційної культури вимагатиме підготовки фахівців, 
здатних створювати проекти, що будуть успішними у конкурентному середовищі і 
за масштабністю мати рівень від місцевого значення до загальносвітового. 
Проекти і програми вже сьогодні носять масовий характер і постає проблема, як 
їх обслуговувати. Жодна теорія, жодна професія не зможуть обслужити увесь 
технологічний цикл. Отже, виникає питання, як готувати фахівців для професійної 
діяльності в технологічному суспільстві в рамках проектно-технологічної культури 
[2]. Якими особистісними характеристиками, професійними компетентностями 
вони мають володіти, а головне, як готувати їх до такої діяльності і де? 
Визначення маршрутів, на яких має відбуватися пошук відповідей на ці запитання 
є метою дослідження у даній статті.  

Нове завдання, що постає перед системою вищої освіти: для успішної 
діяльності і кар’єри людині необхідно бути не тільки професіоналом, але бути 
здатним активно і грамотно включатися у різні цикли великих технологічних 
проектів [2]. Для оптимізації процесу, змісту і результатів діяльності, включення у 
 

 

систему загального проекту фахівець повинен володіти методологією діяльності 
на всіх рівнях: філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому і 
технологічному. І оволодіти такою методологією випускник може тільки у 
діяльності. Отже, навчальна діяльність у вищому закладі освіти має бути 
побудована як проектна. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки у вузі 
має бути проектом, метою якого є набуття випускниками компетентностей, 
передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). Таким чином, 
постає проблема організації такої навчальної діяльності у вузі, яка дасть 
можливість підготувати випускника, здатного до діяльності в рамках проектно-
технологічної організаційної культури. Але тут же виникає інша проблема, чи 
може бути така підготовка всезагальною, з усіх напрямів, спеціальностей і 
спеціалізацій? Напевно, що вузькофахова підготовка не дасть можливості 
випускнику піднятися до найвищих рівнів узагальнення. В навчальній діяльності 
завжди будуть присутніми всі типи організаційної культури і саме це дає надію на 
можливість масової підготовки спеціалістів з вищою освітою. Але, якщо мова йде 
про підготовку фахівців для найвищого на сьогодні типу організації суспільства, 
треба з’ясувати, наскільки масовою і всезагальною може бути така підготовка? У 
навчальному закладі якого типу вона може здійснюватися? Саме шляхи 
визначення тенденцій розвитку методології навчальної діяльності студентів і 
вимоги до вищого навчального закладу в якому може бути здійснена така 
підготовка є предметом дослідження у цій статті.  

Звернемось до історії освіти. Загальновідомо, з ХІ ст., коли на теренах 
Західної Європи починають поширюватись політичні, економічні, культурні 
зв'язки, масово виникають і зростають міста де розвиваються торгівля й ремесла 
і, як наслідок, у суспільстві з'являється підвищений попит на знання – беруть свій 
початок класичні університети. Якщо звернутися до аналізу типів організаційних 
культур суспільства Західної Європи на той час, то виникнення університетів 
якраз і відображає перехід від корпоративно-ремісницького типу (в основі 
діяльності якого – зразок і рецепт його створення, що передавався із 
дотриманням багатьох умов: відбір, сувора ієрархія доступу до складових 



рецепту тощо) до організаційної культури професійного типу. Тут базовою 
діяльністю стає наука. Саме наука у професійно організованому суспільстві стає 
основою відображення єдиної картини світу і загальних теорій [2]. По відношенню 
до цієї картини виділяються приватні теорії і відповідні предметні області 
професійної діяльності [3]. Практичну відповідь на такий попит дала категорія 
людей, які професійно почали займатися педагогічною працею і разом зі своїми 
учнями об'єднувались у різноманітні товариства і братства: купецькі гільдії, 
торгово-промислові цехи, корпорації тощо. Такі «вільні школи» дали початок 
створенню вищих навчальних закладів і стали називатися universitas magistrorum 
et sholarium (корпорація викладачів і студентів), а згодом скорочено – universitas, 
тобто університет [4]. Досвід організації перших університетів поширювався в 
країнах Європи та світу і поступово перетворився на класичний. У 1088 році в 
італійському місті Болонья було відкрито саме такий перший університет. Далі 
виникають університети в інших містах і країнах Європи, зокрема Парижі (1150 
р.), Оксфорді (1167 р.), Салерно (1173 р.), Валенсії (1178 р.), Кембриджі (1209 р.) 
тощо [4]. 
 

 

Центром професійної культури протягом майже тисячолітньої історії були 

наукові знання, а «виробництво» таких знань – основним видом діяльності, що 

визначав можливості матеріального і духовного виробництва. Центрами ж такого 

виробництва протягом усього цього часу були класичні університети [2].  
Які зміни у розвитку суспільства відбуваються сьогодні? Професійна 

культура за рахунок своєї теоретичної могутності породила способи виготовлення 
нових знакових форм (моделей, алгоритмів, баз даних і т.д.). Технології, поряд з 
проектами і програмами стали провідною формою організації діяльності. Аналіз 
сучасних відносин (виробництва, розподілу, обміну і споживання) показує, що 
жодна теорія, жодна професія не можуть обслуговувати увесь технологічний 
цикл. Таким чином, із виникненням необхідності розвитку нового проектно-
технологічного типу організаційної культури проекти і програми стали масовими і 
потребують підготовки фахівців, здатних їх обслуговувати. Але забезпечується їх 
обслуговування вже не стільки теоретичними знаннями, скільки аналітичною 
діяльністю, що більшою мірою вимагає не рівня знань, умінь, навичок, а 
трансформації теоретичних знань і продуктивного підходу до їх використання. 

Починаючи з середини двадцятого століття ми спостерігаємо 
перевиробництво, достаток, що породжують суспільство масового споживання. 
Це призводить до конкуренції, великих змін політичних, економічних, правових 
ситуацій. Як наслідок, практика повинна постійно перебудовуватись. Динамізм 
практики і конкуренція, у свою чергу, вимагають інноваційних підходів. Новою 
парадигмою освітньої діяльності в таких умовах має стати і стає інноваційне 
навчання – орієнтоване на створення готовності особистості до швидких змін у 
суспільстві, до невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здатності до 
творчості, різноманітних форм мислення, співпраці, відкритого типу сприймання  
[4]. 

Отже рисами інноваційного навчання, яке сьогодні має бути запропоноване 
суспільству навчальними закладами є:  

відкритість навчання майбутньому; формування здатності до 

передбачення на основі постійної переоцінки  

цінностей; формування здатності до сумісних дій у нових 
ситуаціях.   



Постає питання, який тип навчального закладу може впоратися із такою 
місією? Щоб відповісти на запитання, чи здатні її виконати сучасні класичні 
університети, буде доцільно розглянути в загальних рисах, як в теперішній час 
виглядає вища університетська освіта у провідних країнах Європи та США, а 
також, що являє собою сьогодні університетська освіта в Україні.  

У США відсутня єдина державна система освіти. Відсутній державний 
інститут, який би розробляв єдині програми навчання, умови прийому студентів і 
аспірантів. Тому програми варіюються від університету до університету. Отже, 
особливого значення набуває вибір абітурієнтом учбового закладу [4]. Модель 
освіти в США називається ліберальною. У ній учасники освітнього процесу 
виступають як незалежні, самостійні суб'єкти ринкових відносин. Кожен студент 
розглядається носієм певних потреб, які він формулює у вигляді конкретних 
вимог. За умови оперативного реагування освітнього закладу на державний 
попит, споживач одержує необхідну послугу і оплачує її. Важливо підкреслити, що 
 

в цій ситуації держава не несе перед студентами відповідальності за навчання і 

працевлаштування випускників.  
У європейської моделі освіти існує безліч варіацій. Але, не дивлячись на 

відмінності систем освіти європейських держав, у них є одна схожа риса з 
американською освітою – прихильність до ліберальної моделі (Liberal Arts), 
використання якої формує у людини звичку робити вибір і відповідати за нього. 
Модель дозволяє студентам самостійно обирати курси із запропонованих 
програм, що набувають поширення у кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу в основу якої покладена предметна система.  

Аналіз сучасних підходів до місії «традиційних» (або «класичних») 
університетів показує, що сьогодні їх провідною функцією стає формування 
критичного мислення на основі усвідомлення ними відповідальності перед 
суспільством за свою роль у справі служіння суспільному благу. Значить можна 
стверджувати, що місію забезпечення переходу людства до нової проектно-
технологічної організаційної культури суспільства мають виконувати саме вони  
[4]. 

Тепер розглянемо другу частину проблеми, заявленої на початку статті – 
яким чином можна визначити тенденції розвитку методології навчальної 
діяльності студентів класичних університетів в Україні, щоб вони виконували 
заявлену місію.  

Класичні університети на території України пройшли тривалий період свого 
становлення і функціонування, зарекомендували себе авторитетними й широко 
визнаними навчально-науковими закладами як в Україні, так і за кордоном. На 
момент проголошення незалежності України, в 1991 році, на її території існувало 
10 державних університетів, діяльність яких було побудовано за зразком світових 
класичних: Київський, Харківський, Одеський, Дніпропетровський, Львівський, 
Чернівецький, Ужгородський, Донецький, Сімферопольський, Запорізький [5]. 
Отже, для аналізу методології навчальної діяльності студентів і визначення 
тенденцій її розвитку є потужна дослідницька база, на основі якої вона може бути 
розглянута як складова професійної підготовки. Для визначення сьогоднішньої 
ролі класичних університетів в Україні треба здійснити науково-практичний аналіз 
розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів в 
історії вітчизняної педагогічної думки за достатньо тривалий період, (наприклад, 
початок ХХ – початок ХХІ століття), розкрити її сутність і зміст. В процесі 
дослідження має бути розкрита сутність ключових термінів і понять методології 
навчальної діяльності. Важливим завданням дослідження має стати вивчення 



загального стану розвитку методології, характеристика її особливостей саме для 
студентів класичних університетів, виявлення тенденцій розвитку, що 
визначаються сучасними умовами. Не менш важливим є завдання провести 
моніторинг рівня розвитку методології навчальної діяльності студентів у 
класичних університетах, здійснити прогностичне обґрунтування 
міждисциплінарного підходу до розвитку методології навчальної діяльності 
студентів класичних університетів в Україні. І тільки на цій основі можна 
обґрунтовано говорити, що в Україні є навчальні заклади, які можуть виконати 
роль соціальних інститутів щодо забезпечення змісту і рівня підготовки сучасного 
фахівця. 
 

Висновки. 
 

1. Зміна парадигм учіння у відповідності з історичними типами 
організаційної культури у сучасному світі орієнтують педагогічну науку на пошук 
нових засад, нового тлумачення методологічних і теоретичних основ визначення 
змісту і організації процесу підготовки у вищих навчальних закладах.   

2. Висунення і обґрунтування сучасної педагогічної теорії, що базується 
на культурологічних та соціально-економічних перспективах розвитку освітнього 
простору в Україні, має носити прогностичний, випереджувальний характер і 
сприяти прискоренню розвитку в усіх сферах суспільних відносин.   

3. Перехід до технологічного суспільства, структурованого за принципом 
комунікативності і професійних відношень в рамках проектно-технологічного типу 
організаційної культури вимагатиме підготовки фахівців, здатних створювати 
проекти, що будуть успішними у конкурентному середовищі і за масштабністю 
мати рівень від місцевого значення до загальносвітового.   

4. З розвитком проектно-технологічного типу організаційної культури 
проекти і програми стають масовими і потребують підготовки фахівців, здатних їх 
обслуговувати, що забезпечується здатністю до аналітичної діяльності, вимагає 
рівня трансформації теоретичних знань, продуктивного підходу до їх 
використання.   

5. Новою парадигмою освітньої діяльності в умовах суспільства масового 
споживання має стати і стає інноваційне навчання – орієнтоване на створення 
готовності особистості до швидких змін у суспільстві, до невизначеного 
майбутнього – за рахунок розвитку здатності до творчості, різноманітних форм 
мислення, співпраці, відкритого типу сприймання.   

6. Аналіз сучасних підходів до місії «традиційних» (або «класичних») 
університетів показує, що сьогодні їх провідною функцією стає формування 
критичного мислення на основі усвідомлення ними відповідальності перед 
суспільством за свою роль у справі служіння суспільному благу. [1]. Отже місію 
забезпечення переходу людства до нового типу організаційної культури мають 
виконувати саме вони.   

7. Для аналізу методології навчальної діяльності студентів і визначення 
тенденцій її розвитку в системі вищої освіти України є потужна дослідницька база, 
на основі якої вона може бути досліджена як складова сучасної підготовки 
найвищого освітнього рівня.   

8. Щоб визначити роль, яку мають відігравати класичні університети в 
сучасній системі вищої освіти України треба здійснити науково-практичний аналіз 
розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів в 
історії вітчизняної педагогічної думки за достатньо тривалий період і побудувати 
тренд її подальшого розвитку з урахуванням вимог проектно-технологічного типу 



організаційної культури.   
Запропонований підхід можна розглядати як програму, виконання якої 

збільшить підстави для оптимізації навчальної діяльності в класичних 
університетах у відповідності з вимогами сучасності, сприятиме прийняттю 
обґрунтованих рішень щодо змісту і напрямів реформування вищої освіти в 
Україні.  
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