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ПОЛИЩУК В. В. Туристко-краеведческа деятельность детей в учебных заведениях
образования.

В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты организации и
проведения туристско-краеведческой работы в школе. Применение средств туристско-
краеведческой деятельности в общеобразовательной школе создает наиболее оптимальные
условия реализации задач физического, нравственного и умственного воспитания детей.

Все это обусловливает необходимость применения средств туристско-краеведческой
деятельности в учебном заведении, что создает наиболее оптимальные условия для
реализации задач физического и умственного воспитания детей.
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POLISCHUK V. V. Turistko-regional activity of children is in educational establishments of
education.

The article considers the theoretical and methodological aspects of organization and conducting
of tourist and local lore work in the school. The application of the tourist activity in the secondary
school creates the optimal conditions for realization of the tasks of physical, moral and mental
education of children.

All this requires a means of tourist activity in the educational institution that creates the optimal
conditions for realization of the tasks of physical and mental education of children.
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ООССВВІІТТННІІ ТТРРААННССФФООРРММААЦЦІІЇЇ УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВАА
ВВ УУММООВВААХХ ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ІІССТТООРРИИЧЧННООГГОО РРООЗЗВВИИТТККУУ::

ССУУЧЧААССННІІ УУККРРААЇЇННССЬЬККІІ УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТИИ
ВВ ЄЄВВРРООППЕЕЙЙССЬЬККООММУУ ППРРООССТТООРРІІ

На основі наукових архівних, історичних джерел автори доводять, що в умовах
сьогодення вплив і значення розвитку університетської освіти мають освітню
трансформаційну місію. Роль університетів, їх історична місія сягає в давнину. Але на
сучасному етапі глобалізаційного розвитку, прагнення людини до набуття знань,
підкреслюється суспільно-культурна і накова значущість університетської освіти.

Ключові слова: університетська освіта, трансформація українського суспільства,
європейський простір, наукові дослідження, педагогічна вища освіта.



Педагогічні науки Випуск 122’ 2014

158

В умовах глобалізаційного розвитку нові якості освіти і соціуму,
прагнення людини до набуття знань, які необхідні для виживання людства,
університетська освіта, в умовах сьогодення, набуває суспільно-культурної
і наукової значущості і організації.

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ ст. проголошує: “…освіта
– стратегічна основа розвитку особистості і суспільства, нації й держави,
запорука майбутнього, найбільш масштабна і людиноємна сфера
суспільства, його політичної, соціально-економічної й наукової організації.
Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного
потенціалу народу, виховання патріота і громадянина; вона є дієвим
чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на
міжнародній арені” [7, с. 5].

Розмірковуючи про якісний вимір сучасної університетської освіти,
маємо усвідомлювати, що якість – це, в першу чергу, рівень “включення і
адаптації” студента в освітній процес.

Якість знань і життя змінює світогляд сучасної людини,  про це,  ще
писав Г. С. Сковорода: “…опанування навколишнім світом відкриває
небезпечне у самій людині”. Для Арістотеля ідеалом освіченості був
філософ – учитель, який володів найзагальнішими знаннями про природу і
життя; для Платона філософ-учитель – був правитель, який набував
уміння “бачити добро і здійматися до нього” [8, с. 10].

Проблеми діяльності, розвитку і функціонування вищих навчальних
закладів, змісту і якості навчального процесу розглядають в своїх працях
такі українські науковці, а саме: Я. Болюбаш, В. Грицак, Н. Дем’яненко,
В. Астахова, В. Огнев’юк, Т. Будняк, В. Бобрицька, С. Сисоєва,
Н. Тетентьева, О. Савченко, Л. Хоружа, В. Бутенко, О. Мельничук,
В. Майборода, С. Ржевська, Н. Ничкало, К. Павловський, О. Глузман,
А. Вихрущ, Л. Вовк, Н. Чернуха, С. Калашнікова, О. Пометун, Л. Гонюкова,
Є. Арцишевська, Г. Скоробагатова, А. Хуторський, І. Коломієць, Т. Купрій,
Л. Курило.

Активна консолідація всіх членів українського суспільства, а саме
(педагогів, економістів, соціологів, мистецтвознавців, філософів,
літераторів, політологів, істориків) у сфері освіти і науки, спрямовувала свої
сили на приєднання України до процесу створення єдиної європейської
зони “Європейської вищої освіти” у рамках якої освіта і процес навчання
набувають прозорості, конкретності, компетентності.

Статусними першопрохідцями з наукових позицій, щодо
університетської освіти, були дослідники, педагоги, громадянські діячі,
історики, ними були: С. Сірополко, П. Могила, С. Русова, М. Драгоманов,
Б. Грінченко, І. Огієнко, І. Стешенко, Г. Ващенко, М. Галущинський,
І. Кріп’якевич, В. Вернадський, О. Потебня, М. Костомаров, В. Липинський,
М. Грушевський, П. Скоропадський, Я. Чепіга, К. Ушинський,
М. Максимович, В. Гнилосиров, О. Музиченко, С. Гогоцький,
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М. Грушевський.
Педагогічна вища освіта в Україні завжди наповнювалась особливим

змістом життя і виконувала якісну соціокультурну місію в процесі оновлення
суспільства спираючись на всебічний інтелектуальний розвиток людської
особистості.

Якщо згадати давню історію, то серед прообразів сучасного
університету можемо назвати Піфагорський Союз, філософську школу
Сократа, Академію Платона, Ліцей Аристотеля, Сади Епікура, Мусейон
Птоломея, який функціонував спираючись на Олександрівську бібліотеку.
Аналізуючи історичні факти справедливо наголошуємо, що сутність
класичного дослідного університету, а саме – інтеграція навчального
процесу та фундаментальних наукових досліджень уперше системно була
визначена відомим соціологом і дипломатом Вільгельмом фон
Гумбольдтом. Він заснував у Берліні в 1809 р. університет, який став
дослідницьким. Відповідно до статуту В. Гумбольдта, університет – це
“осередок професури і студентів, як носіїв культури народу”.

Підкреслюючи значущість університетського просвітництва, в процесі
пізнання світу, ми згадуємо навчальні діалоги Сократа і Піфагора, коли
шляхом питань, відповідей і роздумів філософ допомагав учням
вирішувати проблеми. Можна згадати, як призентуючий приклад,
філософсько-навчальні діалоги Платона, Д. Дідро, В. Мономаха,
Д. Заточника, І. Вишенського, Г. Сковороди, Я. Корчака, Я. Каменського,
В. Вернадського, С. Френе. Як приклад взаємопорозуміння, згадаємо
діалоги В. Сухомлинського, Г. Ващенка. Пригадаємо позитив педагогіки
співробітництва Ш. Амонашвілі, В. Шаталова. Історія освіти і педагогіки
вищої школи дуже толерантно, на конкретних прикладах підкреслювала
високоморальну і важливу значимість процесу професійного навчання і
зростання у вищих навчальних закладах. Тому освітній процес сьогодення
приділяє значну увагу соціокультурному підходу до процесу навчання і
якості освіти у вищих навчальних закладах у контексті трансформації
українського суспільства. На сьогодні, в освіті, з’являється нова модель
університету – корпораційні університети, як навчальні заклади
ХХІ століття. Корпораційні університети – це єдиний самоорганізований
багатоаспектний механізм, він має університетський дух, солідарність,
взаємоповагу, культуру, традиції, єдину і загальну місію – виховувати
“громадянина і професіонала” [15, с. 40].

Загальною проблемою вищих навчальних закладів сьогодення є
формування майбутніх фахівців як носіїв національних традицій, знань,
виховних інновацій, носіїв наукової думки, досвіду і громадянської позиції.

Ми погоджуємось з думкою педагогів-новаторів і науковців, що
“…освіта вважається гарантом якості життя та є комплексом
соціокультурних відносин і джерелом знань” [4, с. 72].

Наголошуємо, що у всесвітній Декларації “Про вищу освіту
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ХХІ століття” говориться, що “адекватність і значущість вищої освіти слід
оцінювати, з точки зору того, наскільки діяльність вищих закладів
відповідає очікуванням суспільства і людей” [16, с. 12].

На сучасному етапі освітнього процесу, саме розвиток і вдосконалення
університетської освіти, безпосередньо залежить від вивчення
національної історії, соціології, від узагальнення передового педагогічного
досвіду, удосконалення педагогічних інновацій і навчальних методик.

Як зазначає професор В. О. Огнев’юк: “…сучасний університет – це
співтовариство і життєвий діалог студентів і професорів, об’єднаних
спільними цінностями, науково-освітніми і духовно-культурними інтересами
і в Європі, і в Україні, “…університет пройшов шлях тривалого
еволюційного розвитку та революційних трансформацій, що характерні не
лише для останніх десятиліть, а й більш як тисячолітнього досвіду його
історії”, далі, продовжує професор В. О. Огнев’юк: “…сучасна
демократія…вимагає від особи…усвідомлення власної ролі та ідеї
ствердження, а сучасне суспільство потребує сучасних людей задля
розбудови демократії та процесу” [12].

Отже, трансформація українського суспільства та формування
сучасної стратегії якісної університетської освіти має велике значення не
лише для наукового середовища, а й для статусу країни в цілому. Якщо
розглядати українське суспільство у контексті життєдіяльності, то розробка
стратегії сучасної української освіти формується з урахуванням усіх
факторів, глобальних соціокультурних змін.

На сьогодні якість освіти в Україні значною мірою, регулюється і
контролюється стандартами вищої освіти. При розробленні нормативних
вимог стандартів враховуються рекомендації, передусім, Лісабонської
конвенції та Болонської декларації. Українська вища освіта функціонує за
78 напрямками та 857 спеціальностями. Можна сказати, що вітчизняні вищі
навчальні заклади забезпечують весь спектр спеціальностей, які є в усьому
світі. Найбільшими секторами та напрямками підготовки – є гуманітарна та
педагогічна, економічна й управлінська, інженерно-технічна та природнича
освіта. На законодавчому рівні уже затверджена система стандартів за
кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем і профілем підготовки. Наша
держава контролює рівень якості освіти та фахової підготовки за
допомогою показників якості вищої освіти [10, с. 8].

Ціннісний історіографічний доробок по вивченню розвитку і
становленню університетської освіти, становлять історико-педагогічні
розвідки вчених ХІХ – ХХ ст., а саме: К. Д. Кавелина “Наука и университеты
на Западе и у нас” (1899); М. Ф. Владимирского-Буданова
“Пятидесятилетие университета св. Владимира. Речь произнесенная на
юбилейном акте” (1884); А. И. Маркевича “Двадцатилетие императорского
Новороссийского университета (1890); П. О. Заболотского “Историко-
филологический институт князя Безбородька в Нежине” (1912);
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Д. І. Багалия, В. П. Безескула, Н. Ф. Сумцова “Краткий очерк Харьковского
университета за первые 100 лет его существования (1805–1905);
С. В. Зенченко “К вопросу о высшем женском образовании” (1897);
М. Песковский “Основа организации высшего образования женщин” (1887);
Я. Звігальський, М. Іванов “Професійна освіта на Україні” (1927);
С. Сірополко “Історія осіти на Україні” (1937); С. Бухало “Освіта на
радянській Україні” (1945).

За адаптацією національної нормативно-правової школи вищої школи
до умов Болонського процесу, стає дедалі, очевиднішою необхідність
розроблення довгострокової програми і вивчення питань про вищу освіту,
педагогічну науку, про досвід та питання підготовки фахівців в
університетах України. Всі ці аспекти стали предметом дослідження у
вчених, таких як: О. В. Глузман “Тенденції розвитку університетської
педагогічної освіти в України (1997); Н. М. Дем’яненко “Загально-
педагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша
чверть ХХ ст.)” (1999); І. П. Важинський “Становлення і розвиток
педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802–1866 р.р.)”
(2002); В. К. Майборода “Становлення іі розвиток національної вищої освіти
в України (1917–1992 р.р.” (1994); М. Б. Євтух “Розвиток освіти і
педагогічної думки в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)” (1996);
Г. Т. Кловак “Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької
педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України
(кінець ХІХ – ХХ ст.)” (2005); Л. Ф. Курило “Проблеми вітчизняної
університетської освіти в ХІХ – на поч. ХХ ст.)” (2007); В. І. Лугового
“Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: (теоретико-
методологічний аспект)” (1995); О. М. Микитюк “Теорія і практика організації
науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в ХІХ ст.” (2003);
С. В. Майборода “Державне управління вищою освітою в Україні:
структура, функції, тенденції розвитку (1917–1959 рр.)” (2000);
О. Ю. Осмоловська “Державна політика професорсько-викладацьких кадрів
радянської України (1920–1930-ті рр.)” (2004); О. М. Сидорчук “Вища школа
України в умовах лібералізації суспільного життя (1953–1964 рр.)” (1998);
С. М. Стрижак “Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УРСР:
історичний досвід 1920–1930-х років” (2008); Т. В. Васильчук “Відновлення
та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943–1950 рр.)” (2007).

Таким чином, з вищенаведеного, можна зробити висновок, що
українське суспільство підготовлено і свідомо підійшло до
трансформаційних освітніх і соціокультурних змін, але, зараз, переживає
складний період переходу до цінностей нової епохи. В період політичної
нестабільності і соціально-економічної кризи, педагогічній громаді і
спільноті України необхідна підтримка і адаптація до європейських освітніх
стандартів, тому обізнаність ситуації потрібна для того Україні, щоб знати
що цей період несе в собі значні глобалізаційні ризики, які негативно будуть
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впливати на національну свідомість та рівень життя української держави.
Освіта і навчання в університеті ХХІ ст. повинні бути сильними за якістю і
методикою, дослідження повинні проводитись на найвищому
інноваційному рівні. Український університет повинен створити модель
соціальної стратифікації, а в процесі існування – зберігати і примножувати
традиції суспільства.

В контексті викладеного матеріалу на проблеми розвитку
університетської освіти і трансформації українського суспільства, суттєвим
є формування освіченої і повноцінної особистості і розуміння того, що без
усвідомлення історичного досвіду, аналізу основних етапів розвитку
українських освітніх традицій, без вивчення професійного досвіду багатьох
поколінь, без осмислення національного світогляду як траєкторії життя
нашої нації, неможливо вірно зрозуміти сучасні світові інтеграційні зміни та
глобалізаційні процеси в українському суспільстві та в процесі
державотворення.
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ПОРОШИНА В. Д., МАРТИРОСЯН Е. И. Образовательные трансформации украинского
общества в условиях культурно-исторического развития: современные украинские
университеты в европейском пространстве.

На основании научных архивных, исторических источников авторы доказывают, что в
условиях современности значение и влиянии университетского образования и на сегодня имеет
трансформационную миссию. Значение и роль университетов, их историческая миссия имеет
давние исторические корни. Но на современном этапе глобализационного развития,
стремление человека к накоплению знаний, подтвержается общественно-культурным и
научным значением университетского образования.

Ключевые слова: университетское образование, трансформация украинского общества,
европейское пространство, научные исследования, педагогическое высшее образовании

POROSHYNA V. D., MARTIROSIAN O. I. Educational transformations of Ukrainian society
under conditions of cultural and historical development: modern Ukrainian universities in
European space.

Basing upon the archives historical sources, the authers prove that, currently, the influence and
significant of the development of University education has educational transformative mission. The
historical importance of universities goes back to ancient times. However, at present in the period of
total globalization, a man aspires to knowledge, so that social, cultural and scientific importance of
university education is meaningful.

Keywords: university education, transformation of Ukrainian society, Eyropean space, scientific
research, pedagogical high education.
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Потужній О. В.

ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ ООЗЗДДООРРООВВЧЧИИХХ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ
ВВ ООССВВІІТТННІІЙЙ ППРРООЦЦЕЕСС ДДООШШККІІЛЛЬЬННЯЯТТ ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ННААУУККИИ

У статті приділяється пріоритетна увага здоров’язбережувальній парадигмі виховання
дошкільнят, яка полягає насамперед у тому, щоб навчити самих дітей свідомо ставитися до
свого здоров’я, дбати про нього, розрізняти різні його стани, вміти надавати собі найпершу
допомогу, прагнути до здорового способу життя.

Висвітлюється модель впровадження здоров’яформувальної і здоров’язбережувальної
технології в освітній простір.

Ключові слова: освітній процес, оздоровчі технології, дошкільнята, модель, структура.


