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характер. У той же час воно, синхронно з соціальним буттям, має соціально-

історичний, цивілізаційний характер. Крім цього, можна виділити щонайменше 

три найбільш суттєвих риси, що властиві державно-політичному буттю як 

самобутній буттєвості. По-перше, це потрійна вторинність: по відношенню до 

буття в цілому (перша вторинність), соціального буття (друга), а також 

суспільного (третя). По-друге, це багаторівнева комплексність, що проявляється, 

насамперед, у тому, що вказане буття виступає як складна природничо-

соціально-суспільна державно-політична публічно-управлінська реальність, 

провідне місце в якій об’єктивно й необхідно займає соціальний суб’єкт. По-

третє, для державно-політичного буття характерною є соціальна дуальність, що 

виступає як здатність забезпечувати між суспільним буттям (суспільством) і 

політичним, державно-політичним (держава), відносини як взаємозв’язку, так і 

конфліктного протистояння.  

Утюж Ірина Геннадіївна 
доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри суспільних дисциплін, 

Запорізький державний медичний університет 

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

У науково-філософському дискурсі сучасну епоху все частіше трактують 

як «століття освіти», підкреслюючи тим самим, що освіта, її відповідність 

нинішній цивілізаційній ситуації та її викликам, стає головною гарантією 

майбуття людини. Характерно, що сьогодні перед проблемою реформування й 

модернізації своїх національних систем освіти стоять практично всі країни, 

оскільки стан цієї сфери соціального буття усвідомлюється як неадекватний 

викликам сучасності. 

Національною стратегією розвитку вищої освіти України є входження в 

Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) і формування фундаментальних 

принципів і цінностей ЄПВО. Принципи і ціннісні орієнтири модернізації вищої 

освіти та якісної діяльності науково-педагогічних працівників представлені у 

нормативних документах, що регламентують роботу закладів вищої освіти 

України, зокрема такі: Комюніке «Болонський процес у період до 2020 року – 

Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті». Конференція 

європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, у м. Льовені та м. Лювен-

ля-Ньов, 28 – 29 квітня 2009 р. (Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué, 2009); 

зустрічі міністрів європейських країн, відповідальних за вищу освіту, в м. 

Єревані 14 – 15 травня 2015 р. і відображено у відповідному Комюніке (Yerevan 

Communiqué, 2015); конференція міністрів освіти країн Болонського процесу, що 

відбулася 24–25 травня 2018 р. у м. Парижі (Paris Communiqué, 2018).  

Освітні форуми, що проводились університетами, які є повноправними 

членами Європейської асоціації університетів: 1st Forum European Learning & 

Teaching Forum Paris, France, 28-29 September 2017, the 2019 European Learning & 

Teaching Forum entitled “Towards successful learning: Controversies and common 
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ground” at the University of Warsaw; 2020 European Learning & Teaching Forum 

Balancing tradition and change 13-14 February 2020, hosted by Utrecht University, 

Netherlands 

У цілому в даних нормативних документах і заходах презентовані 

інновації у викладанні і навчанні які активно повинні впроваджуватись і 

створити систему забезпечення якості вищої освіти, серед запропонованих 

інновацій назвемо декілька:  

1. Запровадження студентоцентрованого навчання та відкритої освіти в 

контексті навчання впродовж життя.  

2. Розроблення та покращенні стратегій щодо навчання та викладання. 

Розробка міждисциплінарних програм, а також поєднання академічного 

навчання та навчання на робочому місці. Студенти повинні мати справу з 

дослідженнями або діяльністю, пов’язаною з дослідженнями й інноваціями, на 

всіх рівнях вищої освіти, щоб розвинути критичний та творчій образ мислення, 

який дозволить їм віднаходити новаційні рішення щодо викликів, що виникають. 

3. Оцифровування/дигіталізація відіграє важливу роль в усіх сферах 

суспільства, та в освіті особливо, тому що це дає можливість покращити 

навчання впродовж життя, зробити навчання гнучким, розвивати цифрові 

навички та компетентності, удосконалювати аналіз даних, освітні дослідження і 

прогнозування, та усунути регуляторні перешкоди щодо надання відкритої та 

цифрової освіти. 

Розглянувши пріоритетні орієнтири діяльності науково-педагогічних 

працівників в умовах нової ідеології реформування, ми констатуємо, що освіта 

залишається тією сферою, де реформи будуть проходити постійно. 

Трансформації в суспільстві диктують нові компетенції, навички і вміння, якими 

повинна володіти молода людина для досягнення своєї мети в сучасних умовах. 

Тому, українська освіта майбутнього вже зараз має максимально чітко врахувати 

всі зміни та шукати відповіді на виклики. А саме, в першу чергу задовольняти 

професійні стандарти глобального характеру, які визначаються міжнародними 

ринками. Негнучкі системи індустріальної та професійної освіти мають зазнати 

активних змін, щоб відповідати на всі виклики сучасності. Практикоорієнтована 

освіта має створити нові методи та інструменти. Крім того, з’являються нові 

форми освіти, а саме – освітні платформи за якими, скоріше за все велике 

майбутнє вищої освіти. 
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MUNICIPALITIES AND SOCIAL SERVICES IN TURKEY 

New forms were adopted in the structuring of the states after the 1929 Economic 

Crisis in the world. As a result of the economic turmoil in the world, the traditional 

understanding of the state was left aside and the modern understanding of the state was 

adopted. With this process, social state and social welfare state theories began to take 

their place in the economic literature. Thus, the duties and responsibilities of the state 

started to increase the efficiency of the state in the economic field. On the one hand, 

while the state provides public services in many fields such as education, health and 

social security, social benefits were also added to these services. While some of these 

services are provided by the central government, some of them are provided by local 

administrations. Thus, public services, which hold a large place among the increasing 

and differentiating duties of the state, created a shared responsibility area with local 

administrations. Public services are experiencing the problem of fulfilling in many 

aspects in the developing and changing world conditions. Global disasters, wars, local 

and regional conflicts, poverty have created new problems for states to deal with. This 

raised the need for local public services to be increased while bringing the idea of 

strengthening local governments to the agenda. At this point, while industrialization, 

which is one of the important technological developments in the world, is increasing 

the poverty and misery, systematic power of the public is needed to deal with this 

(Ersöz, 2003: 126). However, the public service potential of local governments varies 

from country to country. The demand to expand the services to be provided by the local 

administrations in the social field brought with it the concept of social municipality.  

At this point, social municipality can be defined as an extension of the field of 

services that can be called the known services of municipality. This concept causes 

municipalities to be defined as institutions that produce services in areas such as 

education, health, culture, and welfare that will affect the social structure of cities 

(Berkün, 2017: 585). However, social municipality is an institution that meets the 

needs of those who need help and those who have difficulties in meeting their needs. 

In addition, social municipalities are institutions that provide special services to 

children, young people, old people, women and all disadvantaged groups in the society 

and produce policies to meet their needs (Bayraktar, 2013: 77). Kocaoğlu (2017: 160-

161) and his friends are listed as follows: 

http://pptp.kubg.edu.ua/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/161-4-2018roku.html?showall=&start=1
http://pptp.kubg.edu.ua/numbers/53-arkhiv-nomeriv-2018-roku/161-4-2018roku.html?showall=&start=1

