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МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ – СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
КОНТЕКСТ
Л. І. Яковенко, д. е. н., професор, Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, yakovenko_pdpu@ukr.net
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
узагальнення – для встановлення загальносвітових тенденцій розвитку систем освіти; аналізу
– для виокремлення напрямків модернізації системи вищої освіти України; абстрагування –
для з’ясуванні сутності процесів диверсифікації та індивідуалізації освіти.
Результати. Невід’ємною складовою процесу модернізації системи вищої освіти є її
диверсифікація, яка базується на досягненнях різних галузей знань та інтегративно
детермінується ними. Встановлено, що сучасна диверсифікація відображає формування
нової освітньої парадигми, яка включає орієнтацію на особистість, а не суто на виробництво,
а також передбачає підвищення гнучкості освітньої системи, необхідність врахування
постіндустріальних вимог до результатів діяльності вищої освіти.
Доведено, що важливим напрямом модернізації є індивідуалізація навчання в освітніх
системах, яка повинна бути побудована на врахуванні особистих інтересів і переваг
споживачів, сформованих на основі комплексу інформації про освітні послуги, їхню якість,
рейтинги вищих навчальних закладів, потреби ринку праці, а також особистих уявлень про
власне місце і роль у суспільній системі. Індивідуалізація навчання також спрямовується на
розв’язання проблеми гуманізації освіти.
Показано, що вітчизняна вища освіта потребує переходу до інтегрованої моделі
фінансування, яка б ґрунтувалася на багатоканальному державному фінансуванні вищої
освіти, кредитуванні навчання у вищому навчальному закладі, підтримці економічних
суб’єктів, котрі самостійно оплачують власне навчання.
Новизна. Обґрунтовано змістовні риси процесів партнерської взаємодії між
суб’єктами освітніх відносин, індивідуалізації навчання, диверсифікації системи освіти
України, переходу до інтегрованої моделі фінансування вітчизняної вищої освіти.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при
проведенні практичних заходів державних органів управління, спрямованих на
реформування системи освіти України.
Ключові слова: вища освіта, модернізація системи вищої освіти, індивідуалізація,
диверсифікація, фінансування вищої освіти.
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