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факторів, а потім позитивних, пошук відповіді на питання
«Чому?», а не «Що?» і «Як?») дозволяє зробити висновок про
унікальність пошуку країною прйнятного рівня та якості ПІІ,
необхідних їй для розвитку.

Петрашко Л. П., канд. екон. наук,
доцент кафедри міжнародного менеджменту

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕКТОРУ

«УНІВЕРСИТЕТ — ПРОГРАМИ — ТЕХНОЛОГІЇ»

Історія нового століття, економічний розвиток, технологічні
відкриття та інновації, соціальні трансформації разюче зміню-
ють наше життя. Сучасний університет не залишається осто-
ронь названих змін. Параметри дискусії, щодо місця і ролі Уні-
верситету в суспільстві, трансформації його інституційних фу-
нкцій, необхідності визнання неминучого відмирання тради-
ційних парадигм досліджень і викладань, давно вийшли за ме-
жі національних держав і перетворилися в транснаціональні
[1—8].

Аналіз сучасних як національних, так і зарубіжних тенден-
цій і тактичних спіралей реформування університетської осві-
ти дозволяє зробити висновок, що названа реформа не зво-
диться до боротьби зі зловживаннями та аномаліями і навіть не
прагне цього. Університетська реформа — це завжди створен-
ня нових традицій та звичаїв, і починається вона з визначення
місії Університету.

Структурна діагностика сучасних трансформацій інституційної
функції Університету дозволяє побудувати еволюційну модель роз-
витку Університету та визначити його ціннісні орієнтири (рис. 1).

Критика Університету — це досить легке заняття, в якому на-
вряд чи є щось нове. Тому перейдемо далі до наших пропозицій
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по трансформації вектору «Університет — програми — техноло-
гії» (рис. 2).

Рис. 1 Еволюційна модель ціннісних орієнтирів Університету

Університетську сцену викладання не можна розглядати у
відриві від інституційного контексту освіти. На наш погляд,
основною ціллю педагогіки і є сцена викладання, яку ні в яко-
му разі не можна прирівнювати до процесу передачі інформа-
ції, що завершується виставлянням балів, або присудженням
ступеню. Сила викладання повинна визначатися і аналізува-
тись, як змістом, так і мережею зобов’язань (відповідальніс-
тю). Така аргументація дозволяє визначити Університет, як
простір структурно незавершеної практики мислення. Сучасне
середовище глобальних змін вимагає від Університету від-
криття дороги інноваційному і креативному мисленню. Такі
інновації акцентують увагу на двох моментах: позиціювання
Університету в суспільстві і внутрішнього наповнення його ін-
ституційних функцій.

Саме спільними зусиллями представників Університетів потріб-
но впливати на напрямок процесу трансформації ціннісних орієнти-
рів сучасного Університету за допомогою свободи та відповідаль-
ності мислення. Необхідно розвивати такі університети, які будуть
приводитися в рух постійною потребою знаходити відповіді на
життєві питання студентів і базовими ціннісними орієнтирами яких
будуть свобода, демократія, соціальна відповідальність.
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Рис. 2 Матриця трансформації вектору
«Університет — програми — технології»
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СПЕЦИФІКА НАУКОВОЇ РОБОТИ
В РАМКАХ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні виникає чи-
мало нових проблем, пов’язаних з удосконаленням сучасного освіт-
нього процесу, уведенням інноваційних методик і технологій до на-
уково-навчального простору в контексті європейських вимог щодо
практичного приєднання України до Болонського процесу. Крім
цього, вихід України на ринок світових освітніх послуг і проведення
державою заходів щодо розвитку взаємовигідного міжнародного
співробітництва у галузі вищої освіти потребує, передовсім, якісної
підготовки спеціалістів іноземного походження. Як відомо, законом
України «Про вищу освіту» передбачається сприяння держави у
міжнародному співробітництві, стратегічним завданням якого є ви-
хід на ринок світових освітніх послуг, тому проблема якісної підго-
товки спеціалістів іноземного походження набуває особливого зна-
чення. Особливо актуальною проблема якісної освіти студентів-
іноземців постає в українських ВНЗ економічного профілю, де по-
ряд зі знанням української мови студенти повинні отримати також і
фахову підготовку високого рівня.

Успішне навчання іноземних громадян залежить, насамперед,
від їхньої мовної підготовки у науковій сфері. Студенти-іноземці
повинні навчитися будувати зв’язні висловлювання у навчально-
професійній сфері, ініціативно і цілеспрямовано отримувати
будь-яку інформацію і вміти відповідно реагувати на неї, вислов-
лювати власну думку тощо.

Вже після першого року вивчення української мови в ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» іноземні студенти накопичують той необхід-




