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пріоритетні напрями Державної освітньої політики
 2015 коМАроВА о. А.

УДК 37.018:316.422
Комарова О. А.

Пріоритетні напрями державної освітньої політики

Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті 
дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні фактори (економічні, со-
ціальні, політичні, науково-технічні та культурні), що безпосередньо впливають на неї. Визначено, що сучасна державна освітня політика має 
реалізовуватися, виходячи з наступних принципів: пріоритетності, стабільності, відповідності наявних ресурсів здійснюваним в освіті реформам, 
комплексності, спадковості та гласності. Рекомендовано пріоритетні напрями державної освітньої політики згрупувати в три блоки: страте-
гічні, оперативні та трансформаційні напрями. Як стратегічні напрями державної освітньої політики запропоновано: забезпечення інтеграції 
вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір; трансформація традиційної парадигми освіти до віртуально-дистанційної; розробка та впро-
вадження науково обґрунтованих освітніх стандартів з метою підвищення якості освіти; підвищення рівня зайнятості випускників навчальних 
закладів. В якості оперативних напрямів державної освітньої політики визначено: формування та розвиток безперервної ступеневої системи 
освіти; забезпечення умов для надання вільного доступу до освітніх послуг всім громадянам; вдосконалення системи фінансового забезпечення 
освітньої галузі. Рекомендовано такі трансформаційні напрями державної освітньої політики: підвищення якості учбового процесу через його мо-
дернізацію та інтенсифікацію; гуманізація та гуманітаризація навчання; перехід від традиційної до особистісно-орієнтованої парадигми освіти. 
Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка нового організаційно-економічного механізму формування та розвитку освітньо-
го потенціалу суспільства.
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УДК 37.018:316.422   
Комарова О.  А. Приоритетные направления государственной  

образовательной политики
Целью статьи является разработка принципов, стратегических, опе-
ративных и трансформационных направлений государственной обра-
зовательной политики. В результате исследования было обосновано, 
что при разработке государственной образовательной политики не-
обходимо учитывать внешние факторы (экономические, социальные, 
политические, научно-технические и культурные), непосредственно 
влияющие на нее. Определено, что современная государственная 
образовательная политика должна реализовываться исходя из сле-
дующих принципов: приоритетности, стабильности, соответствия 
наличных ресурсов осуществляемым в образовании реформам, ком-
плексности, преемственности и гласности. Рекомендовано приори-
тетные направления государственной образовательной политики 
сгруппировать в три блока: стратегические, оперативные и транс-
формационные направления. Как стратегические направления госу-
дарственной образовательной политики предложены: обеспечение 
интеграции отечественного образования в международное образо-
вательное пространство; трансформация традиционной парадигмы 
образования в виртуально-дистанционную; разработка и внедрение 
научно обоснованных образовательных стандартов с целью повы-
шения качества образования; повышение уровня занятости выпуск-
ников учебных заведений. В качестве оперативных направлений госу-
дарственной образовательной политики определены: формирование 
и развитие непрерывной ступенчатой системы образования; обе-
спечение условий для предоставления свободного доступа к образо-
вательным услугам всем гражданам; усовершенствование системы 
финансового обеспечения образовательной отрасли. Рекомендованы 
такие трансформационные направления государственной образова-
тельной политики: повышение качества учебного процесса путем его 
модернизации и интенсификации; гуманизация и гуманитаризация 
обучения; переход от традиционной к личностно-ориентированной 
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Priority Areas of the Public Educational Policy
The article aims to develop the principles and strategic, operational, and 
transformational areas of the public educational policy. The study allowed 
substantiating the necessity of taking into account those external factors 
(economic, social, political, science and technology-related, and cultural) in 
the process of development of the public educational policy that influence 
it directly. The study established that the public educational policy of today 
should be realized on the basis of the following principles: precedence, stabil-
ity, correspondence between the available resources and the reforms imple-
mented in education, comprehensiveness, consistency, and transparency. It is 
recommended that priority areas of the public educational policy be grouped 
in three blocks: strategic, operational, and transformational areas. The fol-
lowing areas were suggested as strategic areas of the public educational 
policy: ensuring integration of the domestic education into the international 
educational space; transformation of the traditional educational paradigm 
into the online and distance one; development and implementation of sci-
entifically substantiated educational standards with a view to improving the 
quality of education; increasing the employment rate among graduates of 
educational establishments. The following areas were determined as the op-
erational areas of the public educational policy: formation and development 
of an ongoing staged educational system; ensuring the conditions allowing 
free access to the education services for all citizens; improvement of the 
education funding system. The article recommends the following transforma-
tional areas for the public educational policy: improvement of the quality of 
the learning process through its modernization and intensification; human-
ization and humanitarization of education; transition from the traditional to 
the learner-centered education paradigm. The prospects for further research 
in this field consist in the development of a new organizational and economic 
mechanism of formation and development of the educational potential of 
society.
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парадигме образования. Перспективой дальнейших исследований 
в этом направлении является разработка нового организационно-
экономического механизма формирования и развития образователь-
ного потенциала общества.
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Вступ. Перехід України до демократичного суспіль-
ства, інноваційної моделі економіки та правової держави 
зумовлює необхідність якісної трансформації державної 
освітньої політики. Адже саме освіта забезпечує відтво-
рення освітнього потенціалу нової якості, який виступає 
запорукою сталого соціально-економічного розвитку, га-
рантом формування та нагромадження інтелектуального 
капіталу держави, рушійною силою науково-технічного та 
культурного прогресу. Недаремно у Національній страте-
гії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки визначе-
но, що найважливішим для держави є виховання людини 
інноваційного типу мислення та культури, проектування 
акмеологічного освітнього простору з урахуванням іннова-
ційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб сус-
пільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою за-
безпечення сталого демократичного розвитку суспільства, 
консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-
економічних відносин, формування нових життєвих орієн-
тирів особистості [8].

Вітчизняна освіта перебуває в перехідному стані від 
традиційної парадигми до особистісно-орієнтованої, що 
виявляється у визнанні феномену індивідуального в сус-
пільному розвитку та перетворенні тих, хто навчається, 
з пасивних суб'єктів учбово-виховних впливів на активних 
суб'єктів освітнього процесу. Крім того, нині відбувається 
формування випереджальної моделі освіти, яка покликана 
забезпечити максимальну відповідність структури та зміс-
ту навчання перспективним економічним та індивідуаль-
ним потребам. Водночас існуюча освіта характеризується 
суперечностями, що гальмують прогресивний розвиток 
освітнього потенціалу суспільства, зокрема: 

суперечність між вимогами ринку праці та обся- 
гами, структурою і якістю підготовки у професій-
них ланках освітньої галузі;
суперечність між соціальним замовленням на  
освіченість та зниженням престижності освіти та 
праці педагога;
суперечність між потребою суспільства у під- 
готовці фахівців з різнобічним компетентнісним 
потенціалом, креативним типом мислення та па-
нуванням знанієвого підходу до навчання;
суперечність між ресурсними можливостями освіт- 
ньої галузі та потребами у покращенні якості освіти 
на підставі впровадження інноваційних технологій 
навчання, покращення матеріально-технічного за-
безпечення навчальних закладів, підвищення ква-
ліфікаційного рівня викладацьких кадрів;

суперечність між інерційністю системи освіти  
щодо впровадження нових напрямів підготовки 
та прискоренням темпів старіння знань, розвитку 
науки і техніки.

У цьому контексті особливої значущості набуває ви-
значення пріоритетних напрямів державної освітньої по-
літики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню державної освітньої політики присвятили свої 
праці такі науковці, як В. Андрущенко, В. Астахова, О. Гріш-
нова, В. Кремень, В. Куценко, І. Мищишин, М. Степко, 
В. Філіпова та ін., в яких розглядається сутність державної 
освітньої політики та визначаються деякі напрями її мо-
дернізації. Так, В. Філіпова зазначає, що освітні реформи 
будуть успішними, якщо проводитимуться сильною дер-
жавною владою спільно з товариством [9]. В. Андрущенко 
обґрунтовує необхідність перегляду засадничих принципів 
освітньої політики, виходячи з наступних сучасних соціо-
культурних тенденцій, що впливають на систему освіти: 
посилення її ролі як джерела ідей, нового знання, техноло-
гії, інформації; усвідомлення імперативу виживання і гло-
бальної відповідальності за свої дії, що визначається мірою 
духовного у кожній людині; урізноманітнення соціальних 
укладів суспільства, що зумовлює потребу в гнучкості мис-
лення, сприйняття світу та діалозі культур [1, с. 345]. В. Ас-
тахова підкреслює, що першочерговим завданням держаної 
освітньої політики є розвиток системи безперервної освіти, 
оскільки «завтрашній день освіти і взагалі всієї життєдіяль-
ності суспільства визначаються в першу чергу можливос-
тями постійного самовдосконалення та самоствердження 
особистості. Можливості ці можуть бути забезпечені тільки 
шляхом кардинального оновлення освітніх систем на осно-
ві самого широкого використання принципів безперервної 
освіти та сучасних інформаційних технологій» [2, с. 86 – 
87]. В. Куценко зосереджується на розробці напрямів по-
кращення підготовки кадрів у вищих навчальних закладах 
та акцентує увагу на необхідності навчання компетентних 
фахівців для роботи в умовах нових виробничих парадигм, 
що базуються на знаннях та їх прикладному використанні; 
участі соціальних партнерів в оцінюванні, атестації та акре-
дитації освітніх закладів; створенні необхідних умов для 
спільної роботи щодо навчання майбутніх фахівців; участі 
соціальних партнерів в оцінюванні, атестації та акредита-
ції освітніх закладів; формуванні освітнього середовища; 
формуванні компенсуючих програм; посиленні функції 
прогнозування [6, с. 64]. І. Мищишин стверджує, що одним 
із аксіологічних факторів розвитку української освіти має 
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стати національна ідея, яка «повинна бути стимулятором 
і консолідатором творчих державобудівничих сил індивіда 
і нації, бути своєрідним енергетичним ядром культурної та 
політичної програми самореалізації суспільства» [7, с. 7]. 
Проте залишаються недостатньо розробленими комплек-
сні напрями вдосконалення державної освітньої політики, 
які б охоплювали всі ланки системи освіти.

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
принципів та стратегічних, оперативних і трансформацій-
них напрямів державної освітньої політики.

Виклад основного матеріалу. Державна освітня 
політика є невід’ємною складовою державної соціальної 
політики, здійснюється як публічною владою, так й інши-
ми суб'єктами для досягнення економічних, соціальних, 
культурних, науково-технічних цілей та вирішення завдань 
національного та глобального характеру. В умовах погли-
блення протиріч у розвитку освіти суттєво підвищується 
роль держави як головного регулятора процесів відтворен-
ня освітнього потенціалу суспільства, оскільки тільки зба-
лансована та виважена державна політика може забезпе-
чити збереження та зміцнення освітньої галузі на підставі 
врахування загальнонаціональних інтересів та передових 
світових тенденцій.

При розробці сучасної державної освітньої політики 
необхідно враховувати зовнішні фактори, що безпосеред-
ньо впливають на неї. Їх можна поділити на п’ять груп:

економічні фактори: зміна пріоритетів економіч- 
ного розвитку з адміністративно-планової еко-
номіки на економіку ринкового типу; посилення 
конкурентної боротьби на всіх типах ринків, зо-
крема ринку освітніх послуг і ринку праці; рівень 
зайнятості населення; попит на кадри певної 
професійно-кваліфікаційної структури; перспек-
тиви розвитку галузей економіки, зокрема тих, де 
зайнята основна частка працюючих (промисло-
вість, сільське господарство, сфера послуг); пер-
спективи розвитку підприємництва;
соціальні фактори: суспільні ідеали та цінності,  
рівень престижності освіти; соціальна структура 
суспільства;
політичні фактори: ціннісні орієнтири політич- 
них лідерів; роль і місце громадських організацій 
у втіленні освітньої політики; рівень централізації 
(децентралізації) управління; ступінь демократи-
зації суспільства;
науково-технічні фактори: посилення інформацій- 
ної складової суспільного розвитку; автоматизація 
виробництва; поширення інформаційних техно-
логій; зростання частки інтелектуальної праці за 
рахунок постійного підвищення технічної озброє-
ності праці та розвитку новітніх технологій;
культурні фактори: вимоги до загальнокультурно- 
го рівня особистості; вимоги до рівня професійної 
культури особистості; культурні цінності, що при-
валюють в даному суспільстві.

Сучасна державна освітня політика має реалізовува-
тися, виходячи з наступних принципів:

1. Принцип пріоритетності: галузь освіти має розви-
ватися як одна з пріоритетних галузей економіки, 

що вимагає визнання її продуктивного характе-
ру та високої економічної й соціальної ефектив-
ності.

2. Принцип стабільності: держава має подбати про 
створення стабільних умов для функціонування 
освітньої галузі шляхом кардинального вдоскона-
лення організаційно-економічного механізму роз-
витку освітнього потенціалу, зокрема: запровади-
ти модель двосекторного бюджету для освітньої 
галузі (перший сектор передбачав би кошти на 
нормативне фінансування навчальних закладів, 
а другий – на фінансування розвитку потенціалу 
галузі); забезпечити диверсифікацію джерел фі-
нансування освіти, насамперед за рахунок впро-
вадження нових механізмів кредитування та стра-
хування освіти; сформувати вітчизняну модель 
випереджальної освіти як запоруку забезпечення 
зайнятості випускників навчальних закладів та 
підґрунтя розвитку освіти ноосферного типу.

3. Принцип відповідності наявних ресурсів здійсню-
ваним в освіті реформам: планування та практич-
на реалізація заходів державної освітньої політи-
ки має здійснюватися у суворій відповідності з на-
явними фінансовими, матеріально-технічними та 
кадровими ресурсами.

4. Принцип комплексності: напрями, заходи дер-
жавної освітньої політики мають охоплювати всі 
ланки освітньої галузі та бути взаємоузгодженими 
між собою.

5. Принцип спадковості: розробка нових заходів дер-
жавної освітньої політики має ґрунтуватися на 
збереженні вітчизняних освітніх традицій та вра-
хуванні зарубіжного досвіду і останніх наукових 
досягнень.

6. Принцип гласності: забезпечення максимально 
повного та правдивого інформування суспільства 
про освітні реформи, врахування суспільної дум-
ки щодо доцільності та ефективності їх впрова-
дження.

Напрями державної освітньої політики доцільно 
згрупувати в три блоки:  стратегічні, оперативні, трансфор-
маційні.

Стратегічні напрями державної освітньої політики 
визначають її загальні пріоритети та завдання, спрямовані 
на досягнення довгострокових цілей та крупномасштабних 
завдань у довгостроковому періоді. До таких напрямів до-
цільно віднести: 

1. Забезпечення інтеграції вітчизняної освіти в між-
народний освітній простір. Ізоляція вітчизняного 
освітнього простору від зовнішніх позитивних 
впливів загрожує відставанням від міжнародних 
освітніх норм і стандартів, неспроможністю ві-
тчизняних освітніх закладів конкурувати на сві-
товому ринку освітніх послуг. Даний напрям пе-
редбачає розвиток багатосторонніх міжнародних 
контактів в освітній сфері з метою підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної системи 
освіти. Нині відбувається інтеграція вітчизня-
ної освіти в Європейський освітній простір, про 
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що свідчить приєднання України до Болонського 
процесу. Подальший розвиток інтеграційних про-
цесів у галузі освіти сприятиме впровадженню 
єдиних педагогічних та інформаційних техноло-
гій, а відповідно забезпечуватиме еквівалентність 
документів про освіту, міжнародне визнання ві-
тчизняних дипломів.

2. Трансформація традиційної парадигми освіти до 
віртуально-дистанційної. Реалізація такої транс-
формації вимагає проведення дослідження потре-
би в дистанційному навчанні в Україні, його ста-
ну та перспектив розвитку; розробки Державної 
програми розвитку дистанційного навчання на 
перспективний період на підставі ретельного ана-
лізу вітчизняного та зарубіжного досвіду з цього 
питання; розробки інноваційних проектів дистан-
ційного навчання, його навчально-методичного 
та програмно-технічного забезпечення; створен-
ня умов для підготовки викладачів для дистанцій-
ного навчання.

Крім того, на порядку денному – створення між-
вузівської багатопрофільної інформаційної системи – те-
риторіально зосередженої, децентралізованої, модульної 
структури, яка повинна сприяти створенню єдиного освіт-
нього простору, в якому всі учасники навчально-виховних 
процесів зможуть вільно користуватися електронною бі-
бліотекою, будувати індивідуальну траєкторію навчання та 
підвищення кваліфікації. Однією з функцій такої інформа-
ційної системи є співпраця із західними центрами дистан-
ційної освіти та використання зарубіжного досвіду щодо 
організації дистанційної форми навчання та визначення 
змісту навчальних програм відкритого навчання.

Реалізація переходу до віртуально-дистанційного 
навчання підвищуватиме його якість та розширюватиме 
можливості населення щодо здобуття певних освітньо-
кваліфікаційних рівнів (це особливо зручно для осіб з об-
меженими часовими та фізичними можливостями).

3. Розробка та впровадження науково обґрунтованих 
освітніх стандартів з метою підвищення якості 
освіти. В умовах диверсифікації освітніх послуг 
останні виступають інструментом парадигмаль-
ного перетворення освітньої галузі відповідно до 
особливостей національної культури та менталі-
тету, світових тенденцій у сфері освіти, гарантом 
підвищення освітнього рівня населення, засобом 
проектування національного освітнього простору 
та досягнення міжнародних вимог до випускників 
навчальних закладів. Освітній стандарт має роз-
глядатися не тільки як засіб визначення вимог 
до змісту, обсягу і рівня освітньої і фахової під-
готовки (як це визначено в ст. 15 Закону України 
«Про освіту» [4], але й як форма зростаючої від-
повідальності держави за рівень освітнього по-
тенціалу населення, інструмент підтримки освіт-
ньої різноманітності, метод реагування суб’єктів 
управління освітньою галуззю на зміну ролі та 
місця освіти в суспільному розвитку, ключ до під-
вищення якості освітніх послуг та зростання на 
цій основі рівня конкурентоспроможності випус-
кників навчальних закладів.

Розробка нових освітніх стандартів має орієнтува-
тись на такі вихідні положення: сучасні вимоги інформа-
ційного суспільства; особистісну орієнтацію освіти, необ-
хідність забезпечення варіативності та свободи вибору 
в освіті; діяльнісний характер освіти, що передбачає одер-
жання учнем (студентом) досвіду від навчальної, комуніка-
тивної, пізнавальної та творчої діяльності; актуалізацію за-
безпечення компетентнісного підходу щодо змісту освіти, 
тобто формування в учнів (студентів) уміння використову-
вати набуті в процесі навчання знання, уміння, навички для 
вирішення практичних завдань у реальному житті.

4. Підвищення рівня зайнятості випускників на-
вчальних закладів, що є запорукою запобігання 
зовнішній міграції висококваліфікованих фахів-
ців, збереження освітнього потенціалу суспіль-
ства та досягнення єдності фаз його відтворення. 
Основними складовими цього напрямку є:
встановлення рівноваги між обсягами підготовки  
кадрів і потребами галузей економіки;
оптимізація структури підготовки кадрів і роз- 
міщення учбових закладів у територіальному та 
галузевому розрізах;
вдосконалення системи державного замовлення  
на підготовку кадрів;
підвищення конкурентоспроможності випускни- 
ків навчальних закладів за рахунок орієнтації їх 
підготовки на міжнародні норми і стандарти та 
оновлення змісту навчання відповідно до вимог 
науково-технічного прогресу та інформаційного 
розвитку;
посилення уваги до профорієнтаційної роботи  
(активізація роботи кабінетів і лабораторій про-
форієнтації загальноосвітніх шкіл і профтехучи-
лищ, галузевих кабінетів профорієнтації та лабо-
раторій профвідбору підприємств та організацій, 
територіальних міжвідомчих центрів профорієн-
тації та центрів зайнятості населення; розповсю-
дження професійної інформації, проведення про-
фесійної пропаганди та агітації);
організація для випускників професійно-технічних  
і вищих навчальних закладів курсів комунікації, 
діяльність яких має спрямовуватись на розвиток 
уміння «подати» себе як фахівця, переконання 
працедавця у власних здібностях, можливостях, 
кваліфікації та компетенції.

Оперативні напрями державної освітньої політики 
спрямовані на її якісні перетворення в короткостроковому 
періоді з метою вирішення термінових завдань та проблем. 
Пріоритетними оперативними напрямами є:

1. Формування та розвиток безперервної ступеневої 
системи освіти, метою якої є навчити людину під-
вищувати свій освітній рівень протягом життя та 
забезпечити таким чином її професійну мобіль-
ність. Як справедливо підкреслює В. Кремень, 
у разі звичної, традиційної освіти навчити людину 
на все життя неможливо не лише в гарній школі, 
а й найкращому університеті. Тому що здобуті в на-
вчальному закладі знання не будуть обов’язково 
актуальними в житті, і навпаки, з’являться нові 
знання, без засвоєння яких фахівець не буде ефек-
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тивним, тобто втратить конкурентоспроможність 
[5, с. 5].

Реалізація цього напрямку можлива за умови вирі-
шення таких завдань:

створення єдиної, гармонійної системи безпе- 
рервної освіти на основі узгодження всіх освітніх 
ланок за принципом спадкоємності;
створення умов для своєчасного та постійного ви- 
явлення, формування, розвитку та реалізації різ-
них здібностей і нахилів особистості, що передба-
чає досягнення максимальної інтеграції формаль-
ної, неформальної та інформальної освіти;
розробка та впровадження системи оцінки знань,  
одержаних шляхом неформальної та інформаль-
ної освіти;
подолання відокремленості навчальних дисци- 
плін, пошук взаємозв’язків між ними з метою за-
безпечення їх системної цілісності;
формування суспільної думки щодо цінності без- 
перервного поповнення знань і самоосвіти у ви-
рішенні нагальних індивідуальних, суспільних, 
державних і глобальних проблем.

2. Забезпечення умов для надання вільного доступу 
до освітніх послуг всім громадянам. Цей напрям 
вимагає:
створення правових, соціально-економічних та  
організаційних умов щодо забезпечення соціаль-
них гарантій здобуття освіти будь-якого рівня 
кожним громадянином;
посилення уваги до надання освітніх послуг со- 
ціально вразливим верствам населення – дітям-
сиротам, дітям і молоді з неблагополучних і мало-
забезпечених сімей, інвалідам;
подальший розвиток системи державного креди- 
тування освіти (наприклад, введення персоніфіко-
ваних освітніх чеків-ваучерів, що дозволить здій-
снювати цільове субсидування споживачів освітніх 
послуг) з метою розширення можливостей молоді 
одержати високий освітньо-кваліфікаційний рівень;
створення системи моніторингу охоплення насе- 
лення освітою з метою визначення стану, тенден-
цій та перспектив розвитку освітнього потенціалу 
суспільства, а також виявлення осіб, які не залуче-
ні до освітньо-виховних процесів (це стосується 
насамперед дітей шкільного віку);
розробка та впровадження системи пільг щодо  
одержання освіти для обдарованої та талановитої 
молоді.

3. Вдосконалення системи фінансового забезпечення 
освітньої галузі, що потребує:
реалізації принципу державної фінансової під- 
тримки, а не утримання закладів освіти;
переходу до випереджання темпів зростання дер- 
жавних видатків на освіту над темпами зростання 
поточних потреб галузі;
надання більш широких можливостей та само- 
стійності навчальним закладам у питаннях розпо-
рядження бюджетними асигнуваннями та кошта-
ми, що одержані завдяки позабюджетним джере-
лам фінансування;

розробки державної системи формування нор- 
мативних цін на освітні послуги (розмір плати за 
навчання повинен визначитися з врахуванням не-
розвиненості ринкового середовища та зубожіння 
переважної частки населення; заклади освіти при 
встановленні договірних цін на освітні послуги 
мають орієнтуватись на нормативно визначені 
ціни);
розширення джерел фінансування за рахунок  
впровадження багатоканального та багаторівне-
вого фінансування.

Заслуговує на увагу російський досвід переходу до 
багаторівневого фінансування. Так, з метою зменшення 
навантаження на Державний бюджет в Росії здійснено 
розподіл фінансування за напрямками підготовки, тобто 
фінансування підготовки фахівців для задоволення регі-
ональних потреб у кадрах здійснюється за рахунок міс-
цевих бюджетів, для задоволення державних потреб – за 
рахунок асигнувань з державного бюджету. Запроваджен-
ня такої моделі дозволило підвищити рівень узгодженості 
обсягів підготовки кадрів з регіональними та державними 
потребам в них, а також підвищити рівень ефективності 
використання коштів, що спрямовуються на підготовку 
кадрів.

Трансформаційні напрями державної освітньої по-
літики спрямовані на якісне оновлення освіти шляхом ін-
новаційних перетворень у змісті, методах та технологіях 
навчання. Основними трансформаційними напрямами є:

1. Підвищення якості учбового процесу через онов-
лення змісту навчання. В цьому напрямі можна 
виокремити два піднапрями:

1.1. Модернізація учбового процесу – його набли-
ження до сучасних суспільних та державних вимог. У про-
цесі модернізації учбового процесу необхідно вирішити 
такі завдання:

підвищення рівня засвоєння соціальних і прак- 
тичних навичок й умінь у процесі навчання, що за-
безпечуватиме найкращу професійну та соціальну 
адаптацію випускників навчальних закладів;
подолання невідповідності якості кадрового по- 
тенціалу викладачів, матеріально-технічного за-
безпечення та учбово-технічного інструментарію 
вимогам щодо підвищення якості навчання;
заміна процесу викладання, який довгий час спи- 
рався на зміст предмету на навчання, яке орієнту-
ється на учня (студента), що дозволить здійснити 
перехід від логіки знань до логіки професіоналізму;
«зменшення» дистанції між учнями (студентами)  
та викладачами з метою створення в учбових за-
кладах атмосфери співтворчості і співпраці всіх 
учасників учбово-виховного процесу;
підвищення орієнтації учбового процесу на на- 
вчання активному засвоєнню знань, умінь і нави-
чок тими, хто навчається, виховання у них здат-
ності до формування власної думки, відкритого, 
самостійного, творчого мислення, а не мислення, 
що пригадує.

Вирішення цих завдань потребує:
відтворення та збереження високоякісного потен- 
ціалу педагогічних кадрів за рахунок підвищення 
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престижу праці педагога, постійне піклування про 
підготовку власних науково-педагогічних кадрів 
для всіх ланок освітньої сфери, стимулювання 
збереження існуючих наукових шкіл і створення 
нових шкіл за новітніми та найбільш перспек-
тивними напрямами розвитку науки, організації 
гнучкої та мобільної системи підвищення кваліфі-
кації педагогічних кадрів, спрямованої на постій-
не підвищення їх професійного рівня;
актуалізації процесу навчання за рахунок засто- 
сування активних методів навчання, розвитку 
ігротехнічного руху, що сприятиме формуванню 
у тих, хто навчається, аналітичного мислення, тіс-
но пов’язаного з життям кожного, стимулюватиме 
їх самостійну роботу;
забезпечення відповідності наявної матеріально- 
технічної бази навчальних закладів встановленим 
нормативам з метою надання якісної, ефективної 
теоретичної та практичної підготовки тим, хто 
навчається, та створення умов для застосування 
новітніх інформаційних технологій навчання;
запровадження новітніх інформаційних педаго- 
гічних технологій та створення умов для їх про-
грамно-методичного забезпечення;
врахування при проведенні учбово-виховної ро- 
боти стану та особливостей економічної, полі-
тичної та культурологічної ситуації в регіоні та 
державі;
спрямування зусиль педагогів на формування ін- 
телігентності тих, хто навчається, тобто їх куль-
тури поведінки та побуту, професійної, мораль-
ної, естетичної, правової, політичної та фізичної 
культури;

1.2. Інтенсифікація учбового процесу – створення ра-
ціонального режиму навчання, що забезпечує високу його 
ефективність. Цей напрям вимагає досягнення оптималь-
ного співвідношення між чисельністю викладачів та учнів 
(студентів), складання розкладу учбових занять відповідно 
до трудомісткості та напруженості засвоєння тих чи інших 
дисциплін, оптимізації набору учбових дисциплін.

2. Гуманізація та гуманітаризація навчання, тобто 
спрямування учбово-виховних процесів на ці-
лісний та гармонійний розвиток особистості. Не 
можна не погодитися з І. Бургун, яка зазначає, що 
гуманістична парадигма освіти за змістом, мето-
дами навчання та виховання орієнтується на гу-
манізм як світоглядний принцип і спрямована на 
формування цілісної особистості, здатної до са-
моактуалізації задля самовдосконалення та про-
гресу людства [3].

Завданнями цього напрямку є:
підвищення загальноосвітнього рівня тих, хто на- 
вчається, шляхом ліквідації прогалин в їх загаль-
ноосвітніх знаннях;
формування морального потенціалу учнів (сту- 
дентів), прищеплення їм естетичних цінностей як 
основи загальної та професійної культури;
залучення всіх учнів (студентів) до ознайомлення  
зі світовими надбаннями культури та мистецтва 

з метою формування їх культурно-естетичного 
потенціалу.

Вирішення цих завдань потребує створення відпо-
відних умов для культурного розвитку кожної особистості, 
а саме: досягнення найбільш тісного зв’язку всіх дисциплін 
із соціально-економічними, політичними та глобальними 
проблемами людства; спрямування учбово-виховних про-
цесів на поєднання навчальної та пізнавальної самостійної 
діяльності тих, хто навчається, з оволодінням культурними 
цінностями, що стимулюватиме їх внутрішнє самовдоско-
налення; стимулювання творчої (художньої) діяльності.

Основною передумовою реалізації зазначеного на-
прямку є професійна придатність та компетентність ви-
кладачів, наявність у них сталої мотивації не лише до на-
вчання знанням, умінням та навичкам, але й до виховання 
у тих, хто навчається, прагнення до праці як найвищої цін-
ності, творчої активності як основи майбутньої інновацій-
ної діяльності. Крім того, важливим чинником гуманізації 
є створення в кожному навчальному закладі психологічно-
го клімату, сприятливого для виховання гуманітарних ха-
рактеристик особистості як якісної складової її освітньо-
го потенціалу. Створення такого психологічного клімату 
визначається соціально-психологічним станом учасників 
навчально-виховних процесів (викладачів, вихованців, 
учнів, студентів), формами та методами навчання.

3. Перехід  від традиційної до особистісно-орієнто-
ваної парадигми освіти, тобто зміна вектора 
учбово-виховних процесів від тріади викладач – 
підручник – учень до тріади учень – підручник  – 
викладач. Новий підхід передбачає зміцнення 
співпраці тих, хто навчається, з викладачами. На 
зміну навчанню має прийти активне самонавчан-
ня, що значно трансформуватиме роль викладача 
в учбово-виховному процесі: віднині він пере-
творюється з транслятора знань на консультанта-
наставника.

Подібний перехід обумовлює переосмислення трьох 
елементів освіти. По-перше, учень повинний сприйматися 
як активний суб’єкт навчально-виховного процесу, як його 
цілісна одиниця. У процесі навчання мають бути в повній 
мірі враховані: рівень початкової підготовки, індивідуальні 
здібності, нахили та інтереси; психофізіологічні особли-
вості тих, хто навчається. По-друге, педагогом має бути 
людина, яка органічно поєднує професійну компетентність 
з моральними якостями та ідеалами. По-третє, освіта має 
здійснюватися в єдності навчання та виховання, що осо-
бливо важливо в умовах зростання відповідальності лю-
дини за техногенні катастрофи, охорону навколишнього 
середовища.

Висновки. Отже, сучасна державна освітня політи-
ка повинна стати гармонійним поєднанням стратегічних, 
оперативних та трансформаційних напрямів. Стратегічні 
напрями орієнтовані на довготривалу перспективу, їх ре-
алізація має прискорити інтеграцію вітчизняної освіти 
в міжнародний освітній простір, забезпечити формування 
віртуально-дистанційної парадигми освіти, розробку нау-
ково обґрунтованих освітніх стандартів, підвищення рівня 
зайнятості випускників навчальних закладів. Оперативні 
напрями спрямовані на вирішення нагальних проблем у  ко-
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роткостроковому періоді, їх практичне втілення сприятиме 
розвитку безперервної ступеневої системи освіти, покра-
щенню фінансового забезпечення освітньої галузі, розши-
ренню вільного доступу до освітніх послуг всіх верств на-
селення. Якісне оновлення освіти покликана забезпечити 
реалізація таких трансформаційних напрямків державної 
освітньої політики, як підвищення якості учбового процесу 
через його модернізацію та інтенсифікацію, гуманізація та 
гуманітаризація навчання, трансформація парадигми осві-
ти від традиційної до особистісно-орієнтованої.

Перспективами подальших досліджень у цьому на-
прямі є розробка нового організаційно-економічного ме-
ханізму формування та розвитку освітнього потенціалу 
суспільства.
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