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У сучасному світі освіта набуває особистісно-орієнтованого ха-
рактеру, що передбачає взаємодію основних учасників освітнього
процесу на принципах пріоритетності та збалансованої узгодженос-
ті їх особистих інтересів та потреб. Згідно Закону України «Про
освіту», її метою є «всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фі-
зичних здібностей, виховання високих моральних якостей, форму-
вання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збага-
чення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпе-
чення народного господарства кваліфікованими фахівцями» [1].

Задля реалізації зазначеної мети необхідно вибудовувати нову
систему взаємовідносин між усіма рівнями освіти — від дошкіль-
ної підготовки до бізнес-освіти. Важлива роль у цьому ланцюгу
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належить взаємодії середньої школи та університету, що має ґрун-
туватися на принципах гармонізації та особистісної орієнтації.

Для філософії сучасної середньої школи характерні пошуки
гуманістичних основ життєдіяльності, зростаюче розуміння не-
обхідності перейти від акценту на формування особистості до ак-
центу на її вільний розвиток, від покладання надії на завтрашню
корисність знань до створення сьогоднішньої комфортної, зати-
шної, особистісно-орієнтованої шкільної атмосфери.

У сучасному світі виховання повноцінного та відповідального
члена суспільства неможливо уявити без цілеспрямованого форму-
вання у молодої людини професійної орієнтації. У цьому активна
роль має належати закладам вищої освіти. Університети можуть і
повинні не тільки готувати фахівців для народного господарства, а
й виховувати нове покоління відповідальних і соціально активних
громадян. У вирішенні цього завдання залишається невичерпаним
потенціал партнерської взаємодії середньої та вищої школи.

Слабкий зв’язок між школою та університетом виявляється у
порушенні збалансованості інтересів потенційних абітурієнтів
вишів і потреб народного господарства країни. Незадовільна
структура підготовки фахівців у країні — один з найяскравіших
прикладів такого розбалансування. Тому слід визнати, що в
Україні вже склалися усі необхідні передумови для формування
системи партнерства між школою та університетом.

Основні напрями партнерської взаємодії вищої та середньої
школи можуть бути реалізовані у формах:

безпосередньої участі університетів у навчальному процесі в
школі у формі проведення викладачами вишів факультативних
занять з учнями за певними напрямами фахової підготовки;

— залучення учнів середньої школи до наукових проектів і
програм, що реалізуються університетами за бюджетні кошти;

— активної профорієнтаційної роботи з учнівством, у т.ч. у
формі турнірів, олімпіад, дослідницьких проектів, що сприятиме
формуванню у молодої людини свідомого ставлення до різних
професій і сфер діяльності;

— створення університетами професійно-орієнтованих інтер-
нет-спільнот, орієнтованих на учнів середніх шкіл.
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