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Анотація. Стаття присвячена розгляду впливу трансформаційних 

процесів на систему освіти України, аналізуються наслідки перетворення 

інституціональної сфери, норм, цінностей, менталітету та інших 

соціокультурних сторін суспільства на прикладі академічної мобільності та 

дистанційного навчання.  
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Розвиток сучасної цивілізації характеризується рядом кардинальних 

тенденцій, які визначають обличчя суспільства в цілому і функціонування його 

окремих сфер. А саме, трансформаційні процеси, котрі є наслідком феномену 

глобалізації.  

Процес соціальної трансформації пов'язаний з наявністю суперечливих 

явищ кризи і прогресу, сплеску традиціоналізму і модернізації, конфлікту 

сучасного і традиційного… Слід підкреслити, що трансформаційні процеси 

суспільства не передбачають вектора змін: вони можуть бути як 

прогресивними, так і регресивними, головне в них – це перетворення форм і 

змісту суспільного життя, її інституціональної сфери, норм, цінностей, 

менталітету та інших соціокультурних сторін соціуму.  

В методологічному плані можливо звести різні структурні виміри 

соціальної трансформації до основних типів вимірювань: виробничо-

економічного, соціального, політичного та культурного, в кожному із яких 

активізується цілий комплекс проблем. А саме, в виробничо-економічному типі 

вимірювань – лібералізація ринку, а також необхідність захисту стратегічно 

важливих галузей від економічної неефективності; в соціальному – динаміка 

багатства і бідності, проблеми безробіття, неконтрольованої міграції та «витоку 

мозків», демографічні, а також екологічні проблеми; в політичному – 

протистояння глобалізму та антиглобалізму, феномен міжнародного тероризму; 

в культурному – проблеми культурної, релігійної та національної ідентичності, 

проблема віртуалізації особистості та уніфікації її менталітету [1; 2]. 

Негативний вплив ідеології глобалізації проявляється в деструктивних 

змінах, спрямованих на якість виховного процесу. Ринковий менталітет, 

пронизуючі всю систему освіти, викликає масштабну перебудову ціннісних 

орієнтацій і мотивацій діяльності як викладачів, так і студентів, відбувається 



переорієнтація молоді на задоволення утилітарних потрібностей, формується 

культ матеріального благополуччя та установки на зв'язок професійної праці із 

збагаченням та комерційним успіхом. Але, як показував ще Г. Маркузе, раби 

розвиненої індустріальної цивілізації перетворилися в сублімованих рабів, 

залишаючись такими, бо рабство задається не мірою покірності і не складністю 

праці, а статусом буття як простого інструмента і зведенням людини до стану 

речі,… відбувається процес втрати духовного виміру, в результаті чого 

складається тип «одновимірної людини» [3]. Отже, особливо гостра проблема 

самоідентичності студентської молоді, котра в перспективі формує основу 

економічної, політичної і культурної еліти нації та визначає напрямок еволюції 

соціокультурного середовища в цілому. 

Національна система виховання – це створена упродовж віків самим 

народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, 

покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, 

передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Ще К. Д. 

Ушинський, створюючи свою педагогічну систему, виняткового значення 

надавав одному з найважливіших принципів організації освіти й виховання — 

принципу народності. На думку К.Д. Ушинського, народне виховання — таке 

виховання, яке проникає в побут, характер, поведінку й усе життя народу,.. 

спрямованість суспільного виховання являється «продуктом тривалого 

історичного розвитку нації, яке не можна запозичувати у інших народів»[4].  

 Згідно А. Запесоцькому, ігнорування духовних підстав національної 

культури є серйозною небезпекою, оскільки ослаблення духовного потенціалу 

суспільства веде до втрати ним здатності зберігати свої життєво важливі 

параметри. Мова йде про реалізацію процесу соціокультурного відтворення, 

передачі молодим поколінням базових соціальних цінностей і ідеалів [5].  

Таким чином, ідеал, до якого має прагнути освіта, з точки зору 

загальнонаціональних інтересів – це духовно-моральна людина, патріот, 

громадянин, висококласний і компетентний спеціаліст. Чи відповідає зараз 

система освіти такому ідеалу – велике питання… 



Становлення сучасної системи освіти відбувається в умовах радикальної 

корекції традиційних цінностей і ціннісних орієнтацій українського 

суспільства, в напрямку формування суспільства споживання і зміцнення 

стандартів індивідуалізму, в умовах формування уніфікованого, позбавленого 

національних рис типу ментальності, пов'язаного, як правило, із специфічним 

сленгом – це є результат шляхів і роздоріж сучасної цивілізації.   

Студентська молодь завжди була найбільш свідомою, активною і 

перспективною частиною будь-якого суспільства, оскільки студентська пора – 

це час особистісного становлення і професіонального самовизначення кращої 

частини молоді в будь-якій країні. Більшість студентів чітко розуміє, що 

динамічність і жорстокість сучасного життя вимагає прояви самостійного 

мислення, критичної оцінки дійсності, відповідальності за свої рішення і 

вчинки, усвідомлення своїх прав і обов’язків, творчого підходу до будь-якої 

діяльності.  

Україна, активно включившись в євроінтеграційні освітні процеси, 

здійснює багато реформ поки без належної оцінки ризиків і витрат і 

«переорієнтована» виховна діяльність на ідеали космополітичного світогляду 

робить студента «громадянином планети». Мова, в першу чергу, йде про 

процеси академічної мобільності, які з кожним роком набирають обертів, і 

молодь, що зросла в умовах нескінченних змін, які нею сприймаються як 

норма, дуже легко включається в цей соціальний феномен. 

Студенти старших курсів та випускники із зацікавленістю беруть 

запрошення від зарубіжних вузів або інформацію про різні програми та 

конкурси, що дають можливість продовжити навчання поза Україною. 

Здебільшого це авторитетні європейські програми: Erasmus Mundus, Tempus, 

Marie Curie Cection, німецькі програми DAAD та ін. Слід зазначити, що в 

процеси академічної мобільності включаються, як правило, студенти соціально 

активні, з хорошим рівнем загальної, професійної і мовної підготовки та їх 

висока якість освіти досягається за умови глибокої індивідуалізації навчання. 



Безумовно, в контексті стратегічних завдань державної освітньої політики 

України, зовнішню студентську мобільність можна розглядати як істотну 

статтю поповнення бюджету (за рахунок навчання іноземних студентів), а 

професійну мобільність професорсько-викладацького та адміністративного 

складу ВНЗ варто розглядати як механізм підвищення рівня національної 

освітньої системи за рахунок вивчення іноземного досвіду. І тим не менш, що 

частіше виникають такі соціальні явища, як посилення міграційних настроїв, 

«відплив умів» і скорочення інтелектуального потенціалу країни. Дуже прикро, 

коли учасники програм академічної мобільності вибирають свої життєві 

траєкторії на «позаукраїнські» перспективи.   

Наступний аспект, на якому хотілося б сконцентрувати увагу – це 

уніфікація та віртуалізація освіти і такі її наслідки, як шаблонізація менталітету 

сучасної молоді. 

Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є 

побудова «орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого 

на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожний може створювати 

інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися 

ними…підвищуючи якість свого життя на основі цілей і принципів Статуту 

Організації Об’єднаних Націй і поважаючи в повному обсязі та підтримуючи 

Загальну декларацію прав людини»[6].  

Визначною тенденцією розвитку сучасного інформаційного суспільства є 

віртуалізація людської діяльності, яка, в першу чергу, обумовлена розширенням 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. В повсякденному 

спілкуванні поняттю «віртуальний» часто приписують значення «вигаданий, не 

існуючий в дійсності». Однак, у сучасному науковому дискурсі «віртуальність» 

починає сприйматись, як вид реальності. «Віртуальна реальність – це не інша 

реальність, куди ми йдемо час від часу, це е реальність, в якій ми живемо. 

Віртуальна реальність – це продовження реальної реальності» [7].  



Оскільки метою інформатизації суспільства є «створення гібридного 

інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачати і управляти 

розвитком людства» [8], важливу роль в даному процесі має виконувати освіта.  

Віртуальна освіта, як соціокультурний інститут, формує менталітет 

особистості, її ідентичність, тому виникає потреба в формуванні віртуальної 

культури особистості як викладача, так і студента; її визначають як 

використання програмного забезпечення з метою навчання та контролювання 

знань, урахування сучасних інформаційних технологій при формуванні методів 

і форм викладання, актуальною є психолого-педагогічна підготовленість їх до 

використання комп'ютерної техніки, розуміння методичних особливостей 

застосування її, уміння цілеспрямовано працювати з інформацією, тощо, тобто, 

віртуальна культура є смисловою основою розвитку дистанційної освіти.   

Безумовно, соціокультурна інформатизація суспільства формує нові 

напрямки ідентифікації молоді, залучає студентів до лав суб’єктів 

інформаційного суспільства, а саме: це явище інтернетних спільнот; 

ідентифікація у мережному співтоваристві; розширення можливості 

самореалізації в інформаційній сфері; сприяння соціалізації, що відповідає 

потребам інформаційного суспільства; створення нових норм відносин у 

кіберпространстві та цінностей, пов’язаних з комп’ютерно-інформаційною 

культурою; досконаліший рівень комп'ютерної грамотності; інакший ступінь 

ментальної готовності до використання сучасної інформаційної техніки та ін.   

Сучасне інформаційне середовище та віртуальна освіта мають і інший 

вектор розвитку: мова йдеться, в першу чергу, про якість дистанційної освіти, і 

як доказ тому, феномен тиражування, а не створення інтелектуального 

продукту, передача відомостей про нього за допомогою друкованих видань, 

телебачення, лекцій і семінарів в рамках системи загальної освіти і мережі 

Internet. На сьогодення, за словом «інформація» криється саме комунікація, а не 

знання і сучасна більш інформована людина –  це не та, яка більше знає, а та, 

яка бере участь в більшій кількості комунікацій. Як підкреслює Д.В. Іванов, 

«…Студентами рухає прагнення не до істинного, а до вигідного знання. 



Відбувається відділення науковості від істинності. У діяльності вчених і 

студентів все більше сил і часу відводиться створенню презентації образу, 

необхідного для успіху в конкурсах на отримання грантів, стипендій для 

навчання за кордоном, замовлень на консалтингові послуги і т.п. Звідси – 

розквіт в останні десятиліття саме тих соціальних технологій, які адекватні 

симуляції компетентності: дослідницькі фонди, гранти, консультування, 

конференції, академічні обміни, перманентна освіта…»[9]. 

Аспекти впровадження інформаційних технологій в освіті та їх якість 

наполегливо підкреслюють представники Майкрософт: на першому місці має 

бути навчання, і тільки потім доцільно думати про прилади й обладнання. 

Корпорація забезпечує освіту різноманітними технологіями, проте наполягає на 

тому, що прилади повинні допомагати освітянам перебудовувати освіту, а не 

змушувати їх пристосовуватися до нових технологій. 

 Отже, з огляду на вищезазначене, сучасне трансформаційне суспільство 

утверджує нову парадигму освітньої діяльності, інші світоглядно-ціннісні 

пріоритети соціокультурного середовища, веде до поступового розмивання 

національної ідентичності, до інтеграції і навіть до уніфікації всіх форм 

життєдіяльності, відбувається процес втрати духовного виміру. Взаємодія 

менталітету студентської молоді і соціальної динаміки зумовлюється тим, що 

менталітет молодої людини виявляється вбудованим в ряд об'єктивних 

факторів детермінації розвитку сучасного українського суспільства, що 

проглядається на прикладі інформаційного середовища; саме з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій відбувається соціокультурна 

шаблонізація менталітету, формується новий тип інтелекту, духовності та 

культури сучасної молоді.    
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