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Анотація 

Укріінська система освіти у своєму теперіurньому вигля

ді потребує фундаментальної модернізщїі. Сучасні політичні 

реформи надають реалістичну можлт·шість запровади11·1 най

кращі освітні та дослідниІJькі стандар111. !Jя робота, вико

нана на основі дослідження в одному з університетів США2, 

висвітлює наукові та освітні щл11щюrи і підходи, які варті 

впровадження в Украіні. Вони охоплюють таr<і сфери: про

зорість, зручність для викладачів та сту де1-rгів, університет

ську свободу і культуру, легітимність розміітих форм знан

І·Щ формати викладаmщ навчання та досліджеНІЩ а також 

організаrjію роботи кафедри. При ІJЬОМУ rji аспек111 можуть 

бути втілені внутріurніми рішеннями на рівні університету 

чи кафедри. 

Вступ 

У країнсь1сі університети досі не позбавилися низ

ки засгарілих неефективних бюрократичних елемен
тів, mci заважають запровадити передові інноБаІJЇі. 
Bap-ro згадати лише спадок інстиrучіональної від-

окремленОСГІ осв1ти від науки, який перешкоджає 

прямому викорисганню найновіших наукових від

критгів у викладанні та обмежує залучення молодих 
учених до дослідничьких мереж Безпере<пю, існуюгь 
контекстуальні проблеми, скалсімо, занепад украін
ської економіки, який унеможливлює масштабні ін

веспщії у фундаментальні та прикладні дослідження. 
Праге дея1сі інстиrучіональні умови можна змінити. 

Найкращим прикладом є прогресивний закон про 

вищу освіrу. У дусі позитивної психологіі корисно 
зосередитися не на критиgі, а на пропозиgіях, не на 

проблемах поза межами сфери нашого впливу, а на . . . 
питаннях, яю можна СВІДОМО зм1НИти. 

Відповідно до рейтингу програм із соgіології, 

виконаного U.S. News & World Report, у 2013 
pogi Університет Вісконсин-Медісон здобув пер
ше місgе, разом із Принстонським університетом 

та Університетом Каліфорнії -Берклі3 . Отж:е, він 
є зразком, з якого варто брати приклад. Польо

вий етап тривав з вересня до грудня 2013 року в 
межах перебування автора в університеті як за
прошеного дослідника, наукового співробітника 
програми Карнегі . Звичайно, одержані дані роз

кривають я1сісні характеристики, висновки сто

суються саме gього випадку та не можуть бути 
узагальнені на весь університет чи американську 

систему освіти. Радше, вони можуть розглядатись 

як зразки найкращих практик, корисних для .. .. . 
Ключові слова: вища освіта, університет, Сполучені укра~нсько1 системи осшти. 

Штати, Укрііна. Для здійснення всебічного огляду вивчалась 

1 Кандидат соrjіологічних наук, Представнюz з розвитку 

міжнародних відносин, Київський міжнародний інститут со

rjіологїі, Укрііна, khutkyy@gmail.com 
2 !Je дослідження було проведено за підтримки 

ДослідниІJької програми Карнегі. 
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лептимюсгь знання, різні формати викладання 

та навчання, підходи до дослідження та фуmщі
онування кафедр. Передові підходи до діяльності 
університету часгково вже діють у полі української 

освіти, тому тут висвітлюються тільки найбільш 

відмінні і , відповідно, потеmрйно найбільш за

требувані формати. Важливо зазначити, що чимала 

кількісгь розглянутих підходів є неформальними, і 
тому вони не відображені в офіgійних документах. 

Ті, хто їх практикує, сприймають Їх як само со

бою зрозумілі і зрідка чи взагалі не звертають на 

них особливОі уваги. 1-Ji підходи стають помітними 
тоді , коли розглядаються зовнішнім спостерігачем, 

який походить з іншої університетської культури, 

і тільки тоді вони можуть бути інтерпретовані та 

проаналізовані із соgіологічного погляду. Оскільки . . 
ge досЛІдження акgентується на яюсних характе-

ристиках, то застосовується індуктивний підхід, . . . 
В1Дпошдно до якого перш за все штерпретуються 

дані, і тільки потім відбувається пошук зв'язків із 
наявними теоретичними розробками. 

Прозорість 

У громадських закладах домінує нормативний 

дискурс прозорості, і, безперечно, університети є 

найбільш яскравим прикладом Його втілення. Що 

вражає найперше, так ge візуальний ефект буюзаль
ної прозорості стін і дверей адмінісгративних кабі

негів - вони скляні. Тому робочі будні адмінісграgії 
може спосгерігати будь-який відвідувач . Двері кабі
негів відчинені майже завжди, особливо під час зу
сгрічей та консультаgій зі студентами та колегами. 

Зручність для викладачів і студентів 
Передбачається, що для ефективного навчан

ня і дослідження мають бути створені відповідні 
умови. Зручність починається з таких елементар

них речей, як розклади занять он-лайн. Звичай

ною практикою є матеріали для навчання, роз

міщені на сайті університету. 1-Je співвідноситься 
з загальною тенденgією інтенсивного викорис
тання он-лайн-інструментів для навчання - вони 

можуть бути досить нетрадиgійними , наприклад 
дискусії у Facebook1

. На рівні предметів вибіркові 
курси офіgійно відбуваються, навіть коли на них 
записані з півдюжини студентів. Автор відвідував 
такі пари і визнає, що ge було надзвичайно про
дуктивно. Навіть у групи зі звичайних семінар

ських занять з основних предметів розподіляють 

приблизно по 12 студентів. Аспіранти, магістри, 
бакалаври і навіть старшокласники - усі вони 

можуть відвідувати пари. До всіх висуваються од-
накош вимоги, і як~gо не знати наперед, складно 

розрізнити, хто з якого року навчання. Не дивно, 

що викладачі мають ключі від корпусів, в яких 

розміщені їхні офіси, і можуть праlJЮвати там 
будь-коли - навіть пізно вночі або на вихідних . 

1 Dougherty, К.D., & Ande1·checl<, В. (2014). Usi11g 
Facebook to Engage Learners in а Large I11t10ductory Course. 
Teaching Sociology, 42, 95-104. 

Університетська свобода 
Інноваgії потребують простору для творчості 

та експериментів, і дослідження та викладання 

не є винятками. Так, в Університеті Вісконсин

Медісон автори курсів мають виключне право не

залежно визначати зміст і форми навчання, відо

бражені у робочо-тематичному плані дисgипліни. 

Як закріплено в університетських документах, на

вчальні предмети розробляються і провадяться в 

різноманітні способи2 . 1-Je також передбачає, що 
)Коден інший викладач чи представник адмпn

страgії не перевіряє і не править робочо-тематич-. . . 
них плаюв, крІМ виняткових випадк1в, яюцо не-

має нарікань з боку студентів. Викладачі можуть 
зміюовати робочо-тематичні плани протягом се

местру, а також гнучко модифікувати формати 

проведення пар ( лекgія / семінар / практичне 
заняття) просто в аудиторїі залежно від того, що 
вони вважають за краще на даний момент. По 

суті, на розсуд професорів та асистентів залишено 
настільки багато елементів викладання, що вони 

навіть не відображені в офіgійних документах3. 
Університетська культура 

Деякі елементи університетської культури мо

жуть здаватися незвичними для представниюв 

більш конформістських культур, де багато практик 
стандартизовані та закріплені у статутах. На про

тивагу gьому, викладачі університету мають право 

провадити заняття поза навчальними корпусами, 

наприклад у парку, та офісні консультаgіі - у 
кав'ярні, і ge ніяк не відображено у навчально-те
матичному плані. Відповідно до університетських 
правил викладачі можуть вимагати від студентів 

відвідувати заняття за розкладом на початку кож

ного курсу і повинні письмово поінформувати сту
дентів стосовно до особливих очікувань щодо від
відування (участі), зокрема те, яка частина оgінки 
грунтується на відвідуванні (участі)4 . Під час за
нять студентам не дозволяється і суворо забороня
ється розмовляти між собою та використовувати 
електронні пристрої для відпочинку. 1-Je відбиває 
принgип поваги до викладача, і додержання lJЬОГО 

принgипу більш імовірне в менших групах та се
ред магістрів і аспірантів. 

Легітимність знання 

Соgіальна реальність ширша за gарину науки, 
тому варто визнати, що інші засоби масової ко

мунікаgії також надають соgіальну інформаgію. 
Отже, gілком логічно, що в дослідженому уні-

2 SocF aculty Legislation. University of Wisco11sin
Madison. Асаdешіс Matters. (pages 11-100 through 11-299). 
(2014) . Retrieved fтош: http://secfac.wisc.edu/goveшance/ 
legislatio11/Pages100-299.htш#l08 

3 Wisco11Si11 Statutes. Chapter 36. University of Wisco11Sin 
Systeш. ( 2014). Retrieved froш : http: / / docs.Iegis. wisco11Sin. 
gov / statutes/ statutes/ 36. pdf. 

4 F aculty Legislation University of Wisconsiп-Мadison Acadernic 
Мatteis. (µiges 11-100 thюugh 11-299). (2014). Retri=d fі:ош : 
http://=Іас.wisc.edu/ goveman.ce/legislation/Pagesl Ш-299.htш#lOS 
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верситеті публіgистичні журналістські статті ви

користовуються як легітимні джерела інформафі 
для навчання і навіть запропоновані в робочо

тематичних планах. Наприклад, газетні шпальта, 

фільми і телевізійні шоу можуть бути використа

ні як наочні засоби з зовнішнього світу1 . Більше 
того, Вікіпедія та ЇЇ аналоги, такі як Партисипедія , 

використовуються як дозволею Д)керела знання. 

Насправді , відповідно до одного досліД)кення Ві

кіпедія є настільки само точною, як і Британська 

енgиклопедія - обидві мають дуже близький від

соток помилок2 . Студентів навіть заохочують до
писувати і додавати статті до Вікіпедїі . 

Формати викладання та навчання 
В Університеті Вісконсин-Медісон від студен

тів очікують, що вони <1итатимуть літературу до 
лекgій, а не після. І в gьому є резон, адже так 

вони більше запам'ятають і будуть краще під
готовлені до сприйняття СІ<Ладнішої інформафі. 

Інколи студенти мають поза1<Ласні завдання у 

вигляді міні-досліджень (спостережень, експе
риментів, інтерв'ю, опитувань), навіть до про
слуховування спеgіалізованих методологічних 

курсів. Завдяки gьому вони раніше знайомляться 

з польовими емпіричними досліД)кеннями. Про 

ва>1<Ливість збору даних наголошується щодо опа
нування змістовних , якісних3, а також кількісних4 

. . . . 
видш даних на вс1х ршнях навчання, ВІ<ЛЮЧНО з1 

вступними та просунутими професійно орієнто

ваними дисgиплінами5 . Вони можуть бути інтер
активні та екстравагантні , як, напри1<Лад, рольові 

ігри, які моделюють соgіальні явища6 . Водночас 
деякі вчені критикують окремі при1<Ладні завдан

ня. Скажімо, М. Брасвел застерігає, що студенти 

іноді недостатньо дбають про уникнення шкідли

вого впливу експериментів на їх учасників7 . Утім 
у будь-якому разі справа не в послідовності «від 

знання до практики», а в поєднанні обох, завдя
ки чому студенти вивчають практичю моменти 

і краще пов'язують абстрактне знання зі своїм 
життєвим досвідом. lJe узгоджується з підходом 

1 MassengЩ R. Р. (2011) . Sociological Writing as Highe1·
level Thinking: Assigшnents That Cultivate the Sociological 
Imagination. Teachi11g Sociology, 398, 371-381. 

2 Wright; Е О. (2011). Fnvisionin~ Real Utopias. London: Verso. 
3 Hea1ey-Etten, V. & Shaтp, S. 2010). Teaching Beginning 

Undergтaduates How to Оо an In- epth lnte:rv:iew: А Teaching 
Note 'Nith 12 Handy Tips. Teaching Sociology, 38, 157-165. 

4 Strangfeld, J. А. (2013) . Promoting Active Learning: 
Student-Led Data Gatheтing in Undeтgтaduate Statistics. 
Teaching Sociology, 41, 199- 206. 

5 Stтangfeld, J. А. (2013) . P1·omoting Active Learning: 
Student-Led Data Gatheтing in Undeтgтaduate Statistics. 
Teaching Sociology, 41, р. 200-201 . 

6 Simpson, J. М. & Elias, V. L. (2011 ). Choices and 
Cl1ances: The Sociology Role-p laying Game - The Sociological 
Imagination in Practice. TeacЬing Sociology, 39, 42- 56; 
Sociology. Ranked in 2013. (2014) . Retrieved &от : http:/ / 
gI·ad-scЬools. us11ews. rankin gsand1·eviews.com/best-gтaduate
schools/ top-hшnanities-schools/ sociology-тanlcings 

7 Braswell, М. (2014) . Once Мате unto the Bтeaching 
Expeтiment: Reconsidering а Populaт Pedagogical Tool. 
Teaching Sociology, 42, 161- 167. 
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Д)к. Прейсла та К. Роулстона, котрі обстоюють 

ітераgійний підхід до навчання - по суті, чергу
вання теорії та польових досліД)кень, що сприяє 

виявленню спільних проблем та спрощує розу
міння теорій і методів8 . 

Підходи до дослід:ження 

В американському університетському середо

вищі панує засаднича соgіальна норма поєднання 
вю<Ладання з дослім<енням. Справді, як було по

мічено в Університеті штату Вісконсин, магістрів 

і аспірантів заохочують до проведення емпіричних 

дослім<ень, особливо на основі особисто зібра
них первинних даних. Теоретичні розвідки також 

мш1<Ливі, але, безперечно, вони є другорядними. 
lJeй підхід чітко розкритий у висновку, відповідно 

до якого проведення власних дослідних проектів з . . 
ус~ма СІ<Ладовими, починаючи з плану ДОСЛІД)І<ен-

ня, продовжуючи збором і аналізом даних і за

вершуючи оgінкою з боку однолітків, є критично 

ва>І<ЛИВИМ для опанування предмеrів9 • 
Більше того, зазвичай магістри й аспіранти до 

половини робочого часу праgюють у дослідному 

gентрі чи ВИJ<Ладають у ролі асистентів. У такий 

спосіб вони допомагають професорам, набуваючи 

додаткового досшду, та мол<утЬ з користю долу

читися до більшою наукового проекту, стати час
тиною дослідної команди й уже в магістратурі 

встановити професійні зв'язки. Відгуки студентів 
свідчать про те, що вони gінують такі можливості . 

Аспіранти одержують поради щодо своїх ди
сертаgій від усіх членів ради з захисту, і не під час 

захисту, а заздалегідь. Тобто критика дисертаgій
ною дослім<ення не є сюрпризом для аспіранта, і 

він має МШІ<Ливість врахувати ЇЇ заздалегідь і, від

повідно, покращити свою праgю. Захист дисерта

gії відбувається безпосередньо на кафедрі, а не на 

зовнішній спеgіалізованій раді, за участі приблиз

но п'яти професорів. Рада має такий с1<Лад: троє 
експертів з кафедри, один - з gіЄі самої спеgіаль
ності , але з іншої кафедри, і принаймні один - з 

іншою університету. Змістовний бік однозначно 

Ва>І<Ливіший за формальний. Напрю<Лад, на одно
му з захистів двоє з п'яти членів ради брали у<1асть 

вімалено - у форматі відеоконференфі. 
Функціонування кафедри 
Професурі з пострадянського освітнього про

стору адміністративні підходи у США МШІ<утЬ ви

датися разюче відмінними . Напрю<Лад, в Універ

ситеті Вісконсин-Медісон ВИІ<Ладачі не зобов'язані 

оформляти свої наукові чи особисті псііздки поза 
містом, особливо якщо не потрібно переносити 

8 Preissle, J., & Roulston, К. ( 2009). Tre11ds і11 Teacl1ing 
Qualit ative Research: А 30-year Peтspective. In Gaт·ner, 
М., Wagneт, С., & Kawulich, В. (Eds.). Teaclring Researc\1 
Methoc!S in the Social Sciences (р. 16). Padstow: Ashgate. 

9 Preissle, J., & Roulston, К. ( 2009). Tтends in Teaching 
Qualitative Reseaтch: А 30-year Peтspective. In Gатnет, 
М., Wagner, С., & Kawulich, В. (Eds.). Teaching Reseaтch 
Methoc!S in the Social Sciences (р. 17). Padstow: Ashgate .. 



пари. За замовчуванням документообігом займа

ються представники аДМІmстраgп, а не викладаЧІ. 

Професорів заохочують приділяти більше ніж 40% 
часу дослідж:енням та публікуванням статей і юІИ

жок. Викладання також має займати 40'10 робо
чого часу, тоді як участь у конференgіях, комісіях, 

написання рекомендаgій тощо - менше від 20'10 . 

Безперечно, такий розподіл робочого часу створює 
кращі передумови для наукових досліджень. 

Виклики 

Незваж:аючи на численні передові формати 

викладання, дослідження й адмпnстрування, іс

нує низка дискусійних практик, які заслуговують 

на обговорення та критику. Оскільки тут розгля
дається американський університет, то в ньому 

основна увага прид1ЛЯється власне американ

ському суспільству. У gьому контексті критична 

ремарка щодо викладання вступу до соgюлогп , 

зроблена майж:е тридgять років тому , і досі ак

туальна: імовірно, найважливішою особливістю 

курсу є враж:аюча неувага до поршняльних чи 

історичних аспектів1 . Більше того, складається 
враж:ення, що американським професорам ін

коли бракує часу на дослідження. Викладаgькі, 

адміністративні та інші професійні обов'язки за

лишають менше часу, ні)к хотілося б, для влас
них наукових дослідж:ень. А таКО)К, незважаючи 

на наявю шноваgійні викладаgькі й дослідниgькі 

стратегії, викладачі часто «викладають, як їх са

мих навчали»2 . Мають значення і міжкультурні 
відмінності. Як зазначають д>к. Прейсіл та К. Ро

улстон, при викладанні дослідж:ень студентам не

Західних культур стикаються із трьома виклика

ми: практичні та етичні питання вхоркення до 

місgевої спільноти; використання даних зі збе

реженням конфіденgійності та на користь рес
пондентів; збереження змісту під час перекладу3 . 
Нарешті, існує одна властивість американської 
системи осв1ти, яка тісно пов'язана з високо по

gінованим у США індивідуалізмом4 . Ідеться про 
приватність особистих оgінок - за роботи, з 

курсів, за дисертаgію. З одного боку, ge рятує 
самоповагу студентів, оскільки вони захищені від 

порівняння з успішністю інших. З другого боку, 
вони втрачають ще одну шдставу для усвідом-

лення власної успішності порівняно з іншими та 

мотиваgії бути кращими. У суспільствах з більш 

1 Sanderson, S.K. (1985). The Provincialism oflntюducto1y 
Sociology. Teaching Sociology, 12, 397-410. 

2 Strayhorn, Т. L. (2009). The (In)effectiveness of 
Various Approaches to Teaching Research Methods. In Gamer, 
М., Wagner, С., & Kawulich, В. (Eds.). Teaching Research 
Methods in the Social Sciences (р. 120). Padstow: Ashgate. 

3 Preissle, ]., & Roulston, К. (2009). Trends in Teachi11g 
Qualitative Research: А 30-year Perspective. ln Gamer, 
М., Wagner, С., & Kawulich, В. (Eds.). Teachi11g Reseai·ch 
Methods in the Social Sciences (р. 20). Padstow. Ashgate. 

4 lnglehart, R. & Welzel, С. (2005). Modemization, 
Cultural Change, and Democracy: The Huma11 Development 
Sequence. New У ork Cambridge University Pi·ess .. 

виразними колективістськими ІJ1ННостями, як у 

пострадянській Украіні5, публічне оголошення 
оgінок є нормою, так само, як і публічний захист 

дисертаgії. І ge відкриває можливості не тільки 
для критики , а й для підтримки з боку одно

літків. Підтримка є навіть більш промовистою, 

позаяк в Украіні той, хто захищає дисертаgію, 

мшке бачити з десяток близьких людей, які на
дають емоgійну підтримку. I.Je є перевагою солі
дарності у колективістському суспільстві. Проте в 

будь-якому разі ми маємо розглядати gi gінності 
з позиgій культурного релятивізму - тлумачити 

gi явища з погляду людей відповідних культур. 
Висновки 

Кожна з розглянутих особливостей може здава

тися незначною, однак усі вони відображшоть дещо 

подібне. Вони пов' язані зі зручністю, якістю, свобо

дою та відповідальністю в академічній сфері. I.Je не
простий, але досяжний баланс. Болонський проgес, 

який офіgійно підтрИМаJІИЙ українським урядом, . . . . 
створює 1НСТИтуІJ1ОНальm МОЖЛИВОСТІ для запро-

варкення gих принgипів. По суті, gi прогресивні 
зміни стають більш імовірними, оскільки більше 

студентів і професорів беруть участь у навчальних 
і дослідних програмах за кордоном. І, безперечно, 

кожен викладач та праІJ1ВНИІ< аДМІШстраІJ1І може 

втілити Їх у межах власної сфери відповідальності. 
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