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ВСТУП

За більш ніж 20 років існування незалежної України і в сус-
пільстві, і на рівні урядових інституцій кристалізувалася дум-
ка щодо необхідності реформування системи освіти, включаю-
чи й університети, відповідно до вимог часу та європейського 
досвіду. Участь україни в Болонському процесі актуалізувала 
таке завдання. Громадська гуманітарна рада при Президенто-
ві України В. Ф. Януковичу 30 червня 2011 р. висловилася за 
розробку  нової Концепції  гуманітарної політики держави, де 
освітнім проблемам, безумовно, відводиться провідна роль. Про 
їхню важливість свідчить і прийняття ІІІ з’їздом працівників 
освіти України наприкінці жовтня 2011 р. Національної страте-
гії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр., де вагоме місце 
посіли питання вищої освіти та шляхів її реформування.

Важливі функції університетів, їхній вплив на середови-
ще регіону підвищують увагу суспільства й влади до проблеми 
ефективності їхньої діяльності. Як відомо, згідно з Законом 
України про освіту від 17 січня 2002 р., вища освіта «забезпечує 
фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку 
студентів». Втім, очевидно, що підготовка фахівців має відпо-
відати не тільки сучасним науковим стандартам, але й стратегії 
розвитку країни. Реалізація такого завдання вимагає не лише 
пошук інноваційних заходів, моделювання сучасної системи ви-
кладання й виховання, відповідно до кращих світових досвідів, 
але й оптимального поєднання нових форм із усталеними тради-
ціями. Співвідношення традицій та новацій – ця проблема дуже 
давня, але від цього не менш актуальна. Іноді прагнення до тра-


