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Проте,  сучасні  тенденції  в  освітній  галузі  в  України,  все  більше

переконують, що успішність здійснення управлінської діяльності в процесі змін

залежать від таких притаманних особистих рис управлінської майстерності, як

здатність  бачити  перспективу  та  діяти  на  випередження;  у  своїй  діяльності

використовувати  наукові  методи,  підходи  та  інформаційно-комунікаційні

засоби;  використовувати  компетентнісний  підхід  при  вирішенні  завдань  та

обирати оптимальний варіант управлінського рішення; ефективно взаємодіяти з

командою та вміло організовувати й направляти її  діяльність,  з  врахуванням

індивідуально-психологічних рис співробітників.
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ГРИГОРОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Німецькомовний  освітній  простір,  порівняно  з  іншими  європейськими

регіонами виявився найбільш консервативним у просуванні освітніх реформ.

Цьому  не  в  останню  чергу  сприяло  специфічно  німецьке  розуміння  цілі  і

призначення  освіти  (Bildung)   із  семантиками  формування  і  оновлення.  Це

дається взнаки  на рівні метатеоретичної рефлексії, так і на рівні конкретних

освітніх стратегій і практик. У сучасному німецькому філософсько-освітньому

дискурсі  представлені  обидва  підходи.  Нерідко  вони  тісно  переплетені  між

собою,  утворюючи своєрідний синтез  кантівської  та  гегелівської  парадигм у

їхніх  сучасних та  постсучасних модифікаціях.  При цьому,  як  буде  показано

нижче, переважають кантівські трансформації.
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Домінування кантівських настанов та орієнтирів у сучасному німецькому

філософсько-освітньому  дискурсі  почасти   пояснюється  викликами  з  боку

глобалізації,  яка  змушує  розглядати  національні  стратегії  розвитку  освіти  з

позицій  світового  суспільства  (А.Тремль,  П.  Слотердайк,  Г.-Е.  Теннорт,  Р.

Штіхве).  Освітня  політика,  витримана  у  межах  цієї  парадигми,  зберігає

неогуманістичні орієнтири. Поєднуючи макро- і мікровиміри освітніх реформ.

При  цьому  ураховується  перспектива  становлення  суспільства  знань  на

структурній  та  культурній  основі  інформаційного  суспільства  та  світового

громадянського  суспільства,  але  у  його  німецькому  розумінні,  закладеному

В.Гумбольдтом і Гегелем. Освітня політика, витримана у річищі кантіанських

трансформацій,  характеризується  комплементарним  поєднанням  курсу  на

наднаціональну  інтеграцію  освітніх  систем  (перспектива  людства)  і  окремої

людини. Легітимація цієї політики ґрунтується на розрізненні між державою,

спільнотою і суспільством [1, с.30-31].

Гегелівські  трансформації,  покладені  в  основу  освітньої  політики

характеризуються  приматом  загального,  у  констеляціях  якого  освіта  і

виховання  підпорядковуються  ідеологічним  імперативам.  Освітній  ідеал,

витриманий у дусі  неогегельянства,  був запропонований ще Е.Шпрангером і

застосовувався у Німеччині як  освітньо-політичний орієнтир    у 20-30-х рр..

минулого століття.  У сучасних та  постсучасних трансформаціях гегелівської

парадигми спостерігається парадоксальна ситуація, коли гегелівська настанова

«навчатись  загальному»  трансформується  у  тезу  про  «загальну  користь

неосвіченості. Так. На думку А. Буррі «високий рівень освіти загрожує свободі

та  демократії»[2,  с.36-37].  Головним  аргументом,  який  наводить  автор,  є

спеціалізація  і  диференціація  системи  освіти,  підпорядкована  інтересам

економіки, внаслідок чого нібито втрачається свобода індивіда. 

Німецький досвід обґрунтування освітньої політики не обмежується

зіткненням  цих  парадигм  та  пошуками  консенсусної  основи  між  ними.  Ці

суперечки  радше  пожвавлюють  інтерес  громадськості  до  проблем  освітньої

політики,  яка  із  середини суспільства  визначає  пріоритети розвитку освіти  і
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вносить свої корективи до освітньої політики.
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ГУЗЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА,

ЧАБАН МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В
ОСВІТІ УКРАЇНИ

Система  вищої  освіти  в  Україні  є  одним  із  основних  елементів

життєдіяльності держави. Саме до цієї галузі розвитку суспільства висуваються

серйозні  вимоги  щодо  відповідності  рівня  євроінтеграційних  процесів.

Внаслідок  самобутнього  та  унікального  розвитку  країн,  склалося  так,  що  у

кожної  свої  традиції,  правові  звичаї.  У  кожної  своя  правова  культура  та

правовий  менталітет.  Правова  система  публічного  управління  України

характеризується рядом ознак, з поміж яких можна виділити такі як стійкість,

цілісність,  структурна впорядкованість суб’єктів права за  допомогою джерел

права,  за  допомогою  якісної  взаємодії  яких  досягається  результат,  а  саме

належний правопорядок та розвиток суспільства [4].

Однозначно, така система забезпечує формалізовані процеси освіти, які

організовуються  та  контролюються  державою  і  є  прямим  проявом  дії

адміністративних  механізмів.  Світова  глобалізація  освіти  та  студентська

мобільність  призвели  до  диверсифікації  постачальників  освітніх  послуг,

створюючи необхідність в посиленні якості вищої освіти. Інтеграція України до

європейського освітнього простору ставить вимогу консолідованого поєднання

у цьому процесі адміністративного і свобідного вибору [3].
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