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АНОТАЦІЯ 

Желанов Д.В. Ціннісний компонент змісту університетської освіти в 

Норвегії та в Україні: порівняльний аналіз. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Харків, 2021.  

Дисертація є компаративно-педагогічним дослідженням ціннісного 

компонента змісту університетської освіти в Норвегії та Україні. 

Актуальність проблеми дисертації зумовлена потребами суспільства в 

оновленні системи вітчизняної вищої освіти у напрямі її відповідності 

сучасним соціально-економічним викликам та європейським орієнтирам. Ці 

об’єктивні детермінанти посилюють необхідність дослідження можливостей 

застосування у вітчизняному освітньому просторі досягнень у галузі вищої 

освіти провідних країн світу, зокрема Норвегії, як однієї з найбільш 

розвинутих скандинавських країн. Сучасний науковий інтерес до норвезької 

системи вищої освіти зумовлюють декілька причин. Норвегія – це 

найпівнічніша країна Європи. Вона, у певному сенсі, є особливою країною, 

бо не є членом Євросоюзу, але повністю дотримується законів, стандартів та 

економічних вимог ЄС, ефективно взаємодіючи з ним. На відміну від інших 

європейський країн, вона забезпечує чисельні державні соціальні гарантії, 

зберігаючи при цьому потужну економіку. Норвегія посідає пріоритетні 

позиції в основних міжнародних рейтингах за рівнем освіти й за кількістю 

бюджетних коштів, що виділяються на одного студента. Норвегія є 

привабливою для наукової й освітньої спільноти завдяки егалітарній, 

централізованій й соціально зорієнтованій «північноєвропейській моделі» в 

організації системи вищої освіти. 

У дисертації наголошено на ціннісному аспекті змісту університетської 

освіти, що зумовлено кризовими явищами, які відбуваються в сучасному 
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українському суспільстві й стимулюють зміну потреб, установок, цінностей 

студентської молоді. Ці реалії сьогодення актуалізують аксіологічний вимір 

сучасної вищої освіти, зокрема ціннісні компоненти її змісту.  

Ураховуючи, що вища освіта є об’єктом і суб’єктом соціально-

економічних процесів у суспільстві, у роботі розглянуто соціально-

економічні детермінанти університетської освіти в Норвегії та Україні. 

З’ясовано, що Норвегія є «малою країною», яка, на засадах 

«скандинавської моделі» розвитку, демонструє позитивну динаміку 

соціально-економічного зростання в тренді «держави загального добробуту». 

Суттєвими ознаками економіки цієї країни є її державне регулювання, 

монополізація, пріоритет державного сектора, значна зайнятість у ньому 

населення, орієнтація на інвестування соціальних програм і освіти. Саме ці 

риси соціально-економічної політики Норвегії детермінують такі особливості 

її вищої освіти, як: державне управління й фінансування, антиринковий 

характер, субсидування нечисленних приватних вищих навчальних закладів, 

поєднання унітарної та бінарної систем освіти. Окреслені вище об’єктивні 

чинники зумовлюють цінності, на яких базується зміст вищої освіти в 

Норвегії: миролюбство – як потяг норвежців до миру; добробут – як 

загальнонаціональна цінність; екологічність – як щире шанування природної 

краси, потреба норвежців до збереження екології й життя в гармонії з 

природою; економічна й соціальна доброчесність – як протидія корупції й 

нерівності в суспільстві, що породжує його егалітарність, тобто рівність 

можливостей; патріотизм – як любов й шанування своєї країни, її історії, 

традицій, звичаїв, символіки цієї країни, бажання працювати на її добробут; 

людиноцентризм – як зорієнтованість суспільства на людину в 

«найщасливішій країні світу»; кооперація – як установка на взаємодію з 

іншими людьми, надійність, послідовність у виконанні своїх зобов’язань в 

бізнесі й очікування того ж від партнерів; інтровертивність норвежців – як 

самоцінність, що є результатом автономності життя в суворих кліматичних 

умовах, яка базується на таких рисах національного характеру, як 
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індивідуалізм, незалежність, норовливість, прагнення в усьому окреслити 

власний життєвий простір, орієнтація життя на свою родину, свій дім. 

Констатовано неоднозначність соціально-економічних передумов 

розвитку вищої освіти в Україні. Серед них, з одного боку, виокремлюються 

позитивні чинники, а саме: європейський вектор розвитку України; зміна 

суспільної парадигми – від технократичної до індустріальної й 

інформаційної; створення національної інноваційної системи; 

інтелектуалізація суспільства. З іншого боку, соціально-економічна криза, в 

якій опинилась Україна, бойові дії на сході України, соціокультурна 

невизначеність, пов’язана з ціннісною невизначеністю, об’єктивно 

перешкоджають побудові держави соціального добробуту в Україні, яка 

передбачає державне фінансування освіти, рівність можливостей для 

отримання освіти, гарантію працевлаштування. Проте, не дивлячись на 

складні реалії українського сьогодення, в Україні завдяки ґрунтовному 

науково-інтелектуальному потенціалу, реалізації принципу багатоканального 

фінансування освіти із залученням позабюджетних джерел створена 

компететнісно зорієнтована, студентоцентрована, конкурентноспроможна 

система вищої освіти. 

Порівняння соціально-економічних передумов розвитку вищої освіти в 

Україні і Норвегії, уможливлюють висновок, що спільним для обох країн є 

європейський вектор розвитку українського й норвезького суспільства, що є 

підставою ціннісних основ змісту вищої освіти. При цьому різним є формат 

економічних і соціальних передумов розвитку вищої освіти в Норвегії та в 

Україні. 

У роботі схарактеризовано університетський сектор вищої освіти 

Норвегії, а саме: Університет Осло (Universitetet Oslo), Бергенський 

університет (Universitetet i Bergen), Університет Тромсе – Арктичний 

університет Норвегії (Universitetet i Tromso – Norges arktiske universitet), 

Норвезький університет природничих та технічних наук (Norges teknisk-
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naturvitenskapelige universitet), Ставангерський університет (Universitetet i 

Stavanger), Університет Норд (Nord University). 

Ураховуючи, що з’ясування певних тенденцій є однією з атрибутивних 

характеристик компаративного дослідження, у дисертації висвітлено 

тенденції розвитку університетської освіти в Норвегії (інтеграція вищої 

освіти в європейський освітній простір, впровадження антиринкової моделі 

освіти, реалізація «освіти впродовж життя», ефективна участь системи 

університетської освіти в реалізації інноваційної політики держави, 

зближення академічної й професійної вищої освіти, поєднання елітарності та 

егалітарності вищої освіти, децентралізація освіти, зв’язок освіти й ринку 

праці) та в Україні (європеїзації вітчизняної вищої освіти, її аксіологізація, 

міждисциплінарність, децентралізація та автономізація закладів вищої освіти, 

багатоканальне фінансування, що призводить до комерціалізації вищої 

освіти), які зумовлюють її зміст. 

Доведено, що спільними тенденціями університетської освіти в 

Норвегії та Україні є інтеграція вищої освіти в європейський освітній 

простір, зв’язок освіти з ринком праці, реалізація освіти впродовж життя, 

зближення академічної й професійної освіти. Утім, на відміну від Норвегії, в 

Україні зв’язок освіти з ринком праці не має нормативного забезпечення. 

Відмінним є впровадження антиринкової моделі освіти, державне 

фінансування, егалітарність освіти, централізований характер управління 

освітою в Норвегії. В Україні посилюється децентралізація освіти, що 

призводить до автономізації закладів вищої освіти. При цьому 

впроваджується багатоканальне фінансування вищої освіти. В Україні має 

пріоритет соціокультурна функція вищої освіти, що детермінує її 

аксіологізацію. 

Зазначені тенденції зумовлюють такі цінності орієнтири норвезької 

університетської освіти як: єдність глобального та національного в 

норвезькому освітньому просторі; блокування ринкових відносин у сфері 

освіти; рівність в доступі до вищої освіти; установка на навчання на усіх 
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етапах життя; децентралізація освіти на засадах «регіональної гордості 

норвежців»; інноваційна ефективність освіти. 

Ціннісними орієнтирами вітчизняної вищої освіти є її «європейський 

шлях» у контексті реалізації європейських цінностей освіти, пов’язаних з 

ціннісним ставленням до представників інших культур та етносів, 

міжкультурною толерантністю; компетентнісний вимір вищої освіти в 

умовах ринкової економіки та конкуренції; студентоцентризм; 

міждисциплінарний вимір освіти й цінностей особистості; професіоналізація 

освіти в контексті взаємодії з ринком праці; автономізація освіти, що 

стимулює появу корпоративних цінностей в університетах України. 

Обґрунтовано сутність ціннісного компонента змісту університетської 

освіти, що синтезує досвід суспільства, який необхідно засвоїти в процесі 

університетської освіти й розроблено його модель, що містить: цільовий 

компонент (результативна мета, що зорієнтована на формування 

конкурентоспроможного фахівця з розвинутою ціннісною сферою 

особистості; процесуальна мета, що пов’язана з проєктуванням ціннісного 

компоненту змісту вищої освіти); концептуальний компонент (синтез ідеї 

особистісно зорієнтованої освітньої парадигми та положень 

культурологічного, аксіологічного, системного, наукових підходів); 

змістовий компонент (сукупність макроцінностей, мезоцінностей, 

мікроцінностей, які доцільно включити в зміст університетської освіти); 

процесуальний компонент (відбиває логіку формування ціннісного 

компоненту змісту освіти й містить алгоритм його проєктування, що 

передбачає такі кроки: 1) визначення цінностей освіти у форматі нормативно-

правових документів державного рівня; 2) адаптація цінностей суспільства, 

їх ієрархізація в межах певного університету на корпоративному рівні; 

3) визначення пріоритетних цінностей у змісті освітньої програми; 

4) з’ясування ціннісного потенціалу змісту певних навчальних дисциплін; 

5) практична реалізація ціннісного компоненту змісту в освітньому процесі 
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ЗВО на рівні співробітництва викладача та студента; 6) інтеріоризація 

ціннісного компоненту змісту освіти на особистісному рівні. 

З’ясовано, що проєктування ціннісного компоненту змісту освіти має 

порівневий характер. Він формується на державному, університетському 

рівнях, а також на рівні спеціальності й навчальної дисципліни у форматі 

освітньої програми.  

Щодо Норвегії державний рівень представлено Законом «Про 

університети й університетські коледжі» (Lov om universiteter og høyskoler) 

(2005 р.); Новим законом «Про університети та коледжі» (Ny lov om 

universiteter og hoyskoler) (2020 р.); Законом «Про освіту дорослих» (Lov om 

voksenopplæring) (2009 р.), Довгостроковим планом досліджень та вищої 

освіти (Long-term Plan for Research and Higher Education) (2019 – 2028). Щодо 

України це Закон України «Про вищу освіту» (2014 р), Закон України «Про 

освіту» (2017 р.), Cтратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 

роки (2020 р.)., Стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої 

освіти» (2021 р).  

Стратегічні положення документів державного рівня відбиваються в 

корпоративних документах університетського рівня (стратегії розвитку 

університетів Норвегії та України) та в документах методичного рівня 

(освітні та робочі програми певних спеціальностей норвезьких та 

українських університетів).  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що дисертантом уперше: 

 системно досліджено ціннісний компонент змісту університетської 

педагогічної освіти в Норвегії та в Україні у синтезі його детермінант і 

тенденцій розвитку, теоретичних засад; обґрунтовано доцільність 

імплементації норвезького досвіду у практику роботи вітчизняної вищої 

школи; визначено сутність та структуру ціннісного компоненту 

університетської освіти; обґрунтовано й розроблено його модель, що містить 
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цільовий, концептуальний, змістовий, процесуальний, результативний 

компоненти; проаналізовано нормативну базу норвезької та вітчизняної 

вищої освіти, що декларує та регламентує ціннісний компонент її змісту; 

з’ясовано специфіку ціннісного компоненту змісту університетської освіти в 

Норвегії та в Україні; обґрунтовано критерії порівняння (стратегічний, 

корпоративний, методичний); визначено спільні та відмінні характеристики 

аксіологічних аспектів змісту університетської освіти в Норвегії та в Україні; 

актуалізовано норвезький досвід у галузі добору і структурування змісту 

університетської освіти на засадах аксіологічного підходу та запропоновано 

перспективні ідеї для української вищої освіти (екологічні цінності: 

формування екологічних цінностей особистості, пов’язаних з балансом між 

збереженням і стійким використанням природних ресурсів; гуманістичні 

цінності: усвідомлення й прийняття цінності «мир, стабільність та безпека»; 

патріотичні цінності: ціннісне ставлення до добробуту країни й повага 

егалітарності у всіх її сенсах, зокрема, ґендерної рівності; професійні 

цінності: формування ціннісного ставлення до професії, до себе як 

майбутнього професіоналу й до «інших» як до своїх колег; демократичні 

цінності: формування компетентностей для культури демократії). 

  уточнено у міждисциплінарному вимірі сутність понять «цінності», 

«зміст освіти», «університетська освіта», «ціннісний компонент змісту 

освіти»; підходи до типології цінностей; логіку та механізми моделювання 

педагогічних об’єктів і процесів;  

 подальшого розвитку набули особистісно зорієнтована освітня 

парадигма та наукові підходи (аксіологічний, культурологічний, системний), 

що складають концептуальне підґрунтя дослідження. 

До наукового обігу введено маловідомі джерела (законодавчі акти у 

сфері освіти, дослідження зарубіжних науковців, зокрема, норвезьких, з 

проблеми університетської освіти, змісту вищої освіти та цінностей освіти, а 

також аналітичні звіти, монографії зарубіжних авторів та публікації у 
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норвезьких періодичних виданнях), що розширюють межі сучасних знань 

про розвиток системи університетської освіти Норвегії, її тенденції та 

ціннісний компонент змісту. Дисертація містить аналіз стратегій розвитку, 

освітніх програм норвезьких й вітчизняних університетів у контексті 

визначення їх ціннісного потенціалу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні на 

засадах компаративного аналізу доцільності імплементації норвезького 

досвіду у практику роботи вітчизняної вищої школи. Текст дисертації, 

отримані дослідницькі результати можуть бути використані науковцями у 

порівняльно-педагогічних студіях, для розроблення у закладах вищої освіти 

змісту освітніх, освітньо-наукових програм, робочих програм дисциплін 

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», 

«Компаративістика у сфері освіти», «Технології вищої освіти в зарубіжних 

країнах» тощо, для вдосконалення професійної компетентності і 

професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти  

Ключові слова: «скандинавська модель» розвитку, «держава загального 

добробуту», цінності, університетська освіта, тенденції вищої освіти, зміст 

освіти, ціннісний компонент змісту освіти, модель ціннісного компоненту 

змісту освіти, нормативно-правове та методичне забезпечення змісту освіти. 
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ABSTRACT 

Zhelanov D. V. The value component of the content of university education 

in Norway and Ukraine: a comparative analysis. – Qualifying scientific work, 

manuscript copyright. 

Thesis paper for obtaining the academic degree of Doctor of Philosophy in 

Specialty 011 (Educational Pedagogical Sciences). – H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

The relevance of the research problem is due to the needs of society in 

updating the system of domestic higher education in the direction of compliance 

with modern socio-economic challenges and European benchmarks. These 

objective determinants reinforce the need to study the possibilities of using the 

achievements in the field of higher education of the leading countries of the world 

in the domestic educational space – in particular, of Norway as one of the most 

developed Scandinavian countries. The modern scientific interest in the Norwegian 

higher education system is predetermined by several reasons, namely: as the 

northernmost country in Europe, Norway is, in a sense, a special country. It is not a 

member of the European Union. However, it fully complies with the laws, 

standards and economic requirements of the EU, effectively interacting with it. 

Unlike other European countries, it provides numerous state social guarantees, 

while maintaining a strong economy. Norway ranks high in the main international 

rankings in terms of education in the world and in terms of the amount of 

budgetary funds per student. Norway is attractive to the scientific and educational 

community due to the egalitarian, centralized and socially oriented “Northern 

European model” in the organization of higher education system. 

The thesis raises the value aspect of the content of university education, 

which is conditioned by the crisis phenomena that occur in modern Ukrainian 

society and stimulate a change in the needs, attitudes and values of the student 

youth. These today’s realities actualize the axiological dimension of modern higher 

education, in particular the value components of its content. 
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Taking into consideration that higher education is an object and subject of 

socio-economic processes in society, the work examines the socio-economic 

determinants of the university education in Norway and Ukraine. 

It has been found out that Norway is a “small country”, which, based on the 

“Scandinavian model” of development, demonstrates a positive dynamics of socio-

economic growth in the trend of the “state of general welfare”. The essential 

features of the economy of this country are government regulation, 

monopolization, priority of the public sector, significant employment of the 

population in it, focus on investing in social programs and education. These are the 

features of Norway’s socio-economic policy which determine such features of its 

higher education as public administration, financing, anti-market nature, 

subsidizing a few private universities, a combination of unitary and binary 

education systems. The above mentioned objective factors determine the values on 

which the content of higher education in Norway is based: peacefulness –  as the 

Norwegians’ craving for peace; welfare as a national value; environmental 

friendliness – as a sincere reverence for natural beauty, the need of the Norwegians 

to preserve the ecology and life in harmony with nature; economic and social 

integrity –  as counteraction to corruption and inequality in society, which gives 

rise to its egalitarianism, that is, equality of opportunity; patriotism – as love and 

reverence for the country, its history, traditions, customs, symbols of this country, 

a desire to work for its well-being; human-centrism – as the orientation of society 

towards a person in the “happiest country in the world”; cooperation – as an 

attitude towards interaction with other people, reliability, consistency in fulfilling 

one's obligations in business and expecting the same from partners; introversion of 

Norwegians – as an intrinsic value, which is the result of the autonomy of life in 

harsh climatic conditions, which is based on such traits of the national character as 

individualism, independence, willfulness, the desire to designate their own living 

space in everything, the orientation of life towards one’s family, one’s home. 

The ambiguity of the socio-economic prerequisites for the development of 

higher education in Ukraine has been stated. Among them, on the one hand, there 
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are positive factors: the European vector of Ukraine's development; a change in the 

social paradigm – from technocratic to industrial and informational; creation of the 

national innovation system; intellectualization of society. On the other hand, the 

socio-economic crisis in which Ukraine finds itself, the hostilities in eastern 

Ukraine, sociocultural uncertainty associated with value uncertainty, objectively 

hinder the construction of a state of social welfare in Ukraine, which provides for 

the state funding for education, equality of opportunities for education, a 

guaranteed employment. However, despite the complex realities of today’s 

Ukraine, due to the thorough scientific and intellectual potential, the 

implementation of the principle of multi-channel financing of education with extra-

budgetary sources, a competency-oriented, student-centered, competitive system of 

higher education has been created in the country. 

The comparison of the socio-economic prerequisites for the development of 

higher education in Ukraine and Norway makes it possible to conclude that the 

European vector of development of the Ukrainian and Norwegian society is 

common for both countries, which is the basis of the value foundations of the 

content of higher education. At the same time, the format of economic and social 

prerequisites for the development of higher education in Norway and Ukraine is 

different. 

The work characterizes the university sector of higher education in Norway: 

the University of Oslo (Universitetet Oslo), the University of Bergen (Universitetet 

i Bergen), the University of Tromso – the Arctic University of Norway 

(Universitetet i Tromso – Norges arktiske universitet), the Norwegian University 

of Natural and Technical Sciences (Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet), University of Stavanger (Universitetet i Stavanger), Nord University 

(Nord University). 

Given that the identification of certain trends is one of the attributive 

characteristics of a comparative research, the dissertation reflects the trends in the 

development of university education in Norway (integration of higher education 

into the European educational space, the introduction of an anti-market education 
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model, the implementation of lifelong learning, effective participation of the 

university education system of Norway in the implementation of the state's 

innovative policy, the convergence of academic and professional higher education, 

the combination of elitism and egalitarianism in higher education, decentralization 

of education, the connection between education and the labor market) and Ukraine 

(Europeanization of the domestic higher education, its axiologization, 

interdisciplinarity, decentralization of higher education, multichannel financing, 

which leads to the commercialization of higher education), determining its content. 

It has been proven that the general trends of university education are the 

integration of higher education into the European educational space, the connection 

of education with the labor market, the implementation of lifelong learning, the 

convergence of academic and vocational education. However, unlike Norway, in 

Ukraine the link between education and the labor market has no regulatory support. 

The implementation of the anti-market model of education, state funding, the 

egalitarianism of education, the centralized nature of education management in 

Norway are different. Decentralization of education is increasing in Ukraine, 

which leads to the autonomization of higher education establishments. At the same 

time, multichannel financing of higher education is being introduced. In Ukraine, 

the socio-cultural function of higher education has a priority, which determines its 

axiologization. 

These trends determine such values of the Norwegian university education 

as: the unity of the global and national in the Norwegian educational space, 

blocking market relations in education, equality in access to higher education, the 

mindset for learning at all stages of life, decentralization of education based on 

“the Norwegian regional pride”, innovative efficiency of education. 

The value-based orienting points of the domestic higher education are its 

“European path” in the context of the implementation of the European values of 

education associated with the value attitude towards representatives of other 

cultures and ethnic groups, intercultural tolerance, competence dimension of higher 

education in a market economy and competition, student centrism, interdisciplinary 
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and personal values, professionalization of education in the context of interaction 

with the labor market, autonomy of education, stimulating the emergence of 

corporate values in universities. 

The essence of the value component of the content of university education, 

which synthesizes the experience of society, which must be acquired in the process 

of university education, has been substantiated, and its model has been developed, 

containing: the target component (an effective goal focused on the formation of a 

competitive specialist with a developed value sphere of the personality; a 

procedural goal) is associated with the design of the value component content of 

higher education); conceptual component (synthesis of the idea of a personality-

oriented educational paradigm and the provisions of culturological, axiological, 

systemic, scientific approaches); content component (a set of macro-values, meso-

values, micro-values, it is advisable to include in the content of university 

education); the procedural component (reflects the logic of the formation of the 

value component of the content of education and contains an algorithm for its 

design, which provides for the following steps: 1) determination of groups of 

values that should be included in the content of education; 2) establishing their 

hierarchy; 3) identification of specifically important values in the context of a 

particular specialty; 4) the definition of academic disciplines containing value-

forming potential; 5) clarification of the value possibilities of certain topics of the 

academic discipline; 6) selection of forms and methods of implementation of the 

value component  in the content of university education). 

It has been found out that the formation of the value component of the 

content of education is of a level-based nature. It is formed at the state, university 

levels, as well as at the level of specialty and academic discipline. 

With regard to Norway, the state level is represented by the Law on 

Universities and University Colleges (Lov om universiteter og høyskoler) (2005); 

The new law “On Universities and Colleges” (Ny lov om universiteter og 

hoyskoler) (2020); Law “On Adult Education” (Lov om voksenopplæring), The 

Long-Term Plan of Research and Higher Education for 2019–2028. For Ukraine, 
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these are the Law of Ukraine “On Higher Education” (2014), the Law of Ukraine 

“On Education” (2017), the Strategy for the Development of Higher Education in 

Ukraine for 2021 – 2031 (2020), Standard for the group of professions “Teachers 

of higher education establishments” (2021). 

The strategic provisions of state-level documents are reflected in corporate 

university-level documents (development strategies for universities in Norway and 

Ukraine) and methodological-level documents (educational programs of certain 

specialties of Norwegian and Ukrainian universities). 

The scientific novelty of the research is that the author of the thesis for the 

first time: 

 has systematically studied the value component of the content of 

university pedagogical education in Norway and Ukraine in the synthesis of its 

determinants, development trends and theoretical foundations; has substantiated 

the expediency of implementing the Norwegian experience in the practice of 

domestic higher education; has determined the essence and structure of the value 

component of university education; has substantiated and developed its model 

which contains target, conceptual, semantic, procedural and resultative 

components; has analyzed the normative base of the Norwegian and domestic 

higher education which declares and regulates the value component of its content; 

has cleared out the specifics of the value component of the content of university 

education in Norway and Ukraine; has substantiated the criteria of comparison 

(strategic, corporate, methodical); has determined common and different 

characteristics of axiological aspects of the content of university education in 

Norway and Ukraine; the Norwegian experience in the field of selection and 

structuring of university education on the basis of axiological approach has been 

actualized and promising ideas for Ukrainian higher education have been proposed 

(environmental values: formation of ecological values of an individual related to 

the balance between conservation and sustainable use of natural resources; 

humanistic values: awareness and acceptance of the values of “peace, stability and 
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security”; patriotic values: value attitude to the welfare of the country and respect 

for egalitarianism in all its senses, in particular, gender equality; professional 

values: formation of a value attitude to the profession, to oneself as a future 

professional and to “others” as to one's colleagues; democratic values: formation of 

competencies for the culture of democracy). 

  has specified the essence of the concepts “values”, “content of 

education”, “university education”, “value component of the content of education” 

in the interdisciplinary dimension; approaches to the typology of values; logic and 

mechanisms of modeling pedagogical objects and processes; 

 personality-oriented educational paradigm and scientific approaches 

(axiological, culturological, systemic), which form the conceptual basis of the 

study, have been developed further. 

Little-known documents have been introduced into scientific circulation 

(legislative acts in the field of education, studies of foreign scientists, in particular, 

of the Norwegian scholars, on the problem of university education, the content of 

higher education and the values of education topics, as well as analytical reports, 

monographs by foreign authors and publications in Norwegian periodicals, which 

expand the boundaries of the modern knowledge about the development of the 

university education system in Norway, its trends and the value component of the 

content. 

The practical significance of the obtained results lies in the substantiation of 

the feasibility of implementing the Norwegian experience in the practice of 

domestic higher education based on a comparative analysis. The text of the thesis 

and the obtained research results can be used by scientists in comparative 

pedagogical studies to develop at higher education institutions the content of 

educational, educational and scientific programs, work programs of disciplines 

“Pedagogy”, “Higher School Pedagogy”, “Comparative Pedagogy”, “Comparative 

Studies in the field of education”, “Technologies of higher education in foreign 
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countries” for improvement of teachers’ professional competence and professional 

development at higher education institutions. 

Key words: “Scandinavian model” of development, values, university 

education, tendencies of higher education, content of education, value component 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Кардинальні зміни в соціально-

економічному устрої нашої держави висувають на перший план принципово 

нові завдання перед системою вищої освіти в Україні. Освіта стає 

стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення авторитету та конкурентоспроможності 

України на міжнародній арені. Такі глобальні функції освіти потребують 

підвищення якості освітніх послуг і вдосконалення системи управління 

освітою. Ураховуючи євроінтеграційні тенденції, що пронизують усі сфери 

сучасного суспільства, вітчизняна освітня політика, базуючись на прагненні 

досягти європейського рівня якості й влитися в освітній простір Європи, 

зорієнтована на пошук фундаментальних підходів до побудови системи 

вищої освіти, яка найбільш повно відповідає соціально-економічним 

потребам українського суспільства, але з урахуванням кращого 

європейського досвіду. Отже, в умовах глобалізації й інтеграції сучасного 

освітнього простору та ризиків, пов’язаних з ними, вивчення зарубіжного 

досвіду організації та функціонування вищої освіти набуває особливого 

значення для української педагогічної науки й практики та зумовлює 

доцільність вивчення сутності та можливості застосування у вітчизняному 

освітньому просторі досягнень у галузі вищої освіти провідних країн світу, 

зокрема Норвегії як однієї з найбільш розвинутих скандинавських країн. При 

цьому кризові явища, що відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, зумовлюють зміну потреб, установок, цінностей студентської 

молоді, що актуалізує аксіологічний вимір сучасної вищої освіти, зокрема 

ціннісні аспекти її змісту.  

Сучасний науковий дискурс щодо ціннісної проблематики 

представлений дослідженнями вітчизняних науковців, зокрема, розкрито: 

концептуальні ідеї аксіологічного підходу (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, 

Н. Ткачова); освітні цінності у контексті педагогічної аксіології (І. Бех, 
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М. Євтух, І. Зязюн, Т. Калюжна, В. Кремень, В. Крижко, А. Міщенко, 

Н. Ткачова); доцільність аксіологізації університетської освіти (З. Карпенко, 

І. Соколова, І. Сисоєва, Н. Ткачова), зокрема ціннісний вимір її змісту 

(П. Касаткін, А. Кузьмінський, Т. Маслова, О. Пометун). 

Грунтовний внесок у дослідження методології порівняльної 

педагогіки й логіки компаративного дослідження належить таким 

вітчизняним науковцям, як-от: Н. Авшенюк, А. Василюк, Н. Лавриченко, 

О. Локшина, Л. Пуховська, І. Соколова, С. Цюра та зарубіжним вченим: 

Б. Адамсон (B. Adamson), М. Брей (M. Bray), М. Мензон (M. Manzon), 

А. Новоа (A. Novoa), Р. Томас (R. Thomas), Р. Янг (R. Yang). 

Процеси глобалізації, інтернаціоналізації, розвитку європейського 

виміру вищої освіти проаналізовані в роботах Н. Авшенюк, О. Локшиної 

О. Огієнко; А. Сбруєвої, Г. Хоружого. 

Чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників здійснювали аналіз 

різних аспектів розвитку вищої освіти в Норвегії, а саме: студіювання 

системи вищої освіти в Норвегії (В. Вахштайн); освітні реформи в Норвегії 

(Т. Грабовська, В. Тевліна); норвезький досвід формування системи вищої 

освіти у контексті Болонського процесу (В. Стинська); сучасні тенденції 

визначення змісту освіти в університетах Норвегії (О. Огієнко); досвід 

підготовки соціальних працівників в університетах Скандинавії, зокрема, 

Норвегії (Т. Логвиненко); гуманітарна культура студентів в умовах 

інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX – 

початок ХХІ століття) (Р. Олексієнко). 

Проте, при такій широкій розробленості ціннісної проблематики, а 

також дослідженості певних аспектів університетської освіти в Норвегії, 

проблема ціннісного компоненту змісту університетської освіти в Норвегії 

та Україіні не стала предметом окремого наукового дослідження. 

Актуальність окресленої проблематики посилюється необхідністю 

усунення низки суперечностей між:  
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 об’єктивними інтеграційними тенденціями освіти в межах 

європейського простору вищої освіти та недостатнім використанням кращого 

європейського досвіду у вітчизняній вищій освіті;  

 сучасними вимогами суспільства до вищої освіти, зорієнтованої на 

підготовку компетентного, конкурентоспроможного фахівця та її переважно 

когнітивним змістом;  

 суттєвим доробком норвезької університетської освіти й 

недостатнім його дослідженням у вітчизняній компаративістиці; 

 між потребою глобалізованого суспільства в громадянах з 

розвинутою ціннісною сферою й недостатнім рівнем її сформованості 

уздобувачів вищої освіти;  

 між ціннісним потенціалом змісту вищої освіти та недостатньою 

його практичною реалізацією в освітньому процесі університетів. 

З огляду на виявлені протиріччя й науково-практичні потреби в 

їхньому розв’язанні, а також ураховуючи стан дослідженості вищеозначеної 

проблеми та доцільність її розробки, нами було обрано тему дисертаційної 

роботи – «Ціннісний компонент змісту університетської освіти в Норвегії 

та в Україні: порівняльний аналіз». 

Дисертаційну роботу виконано згідно з темами наукового дослідження 

кафедри загальної педагогіки й педагогіки вищої школи «Підвищення 

ефективності педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах» (РК № 0115U005821) та кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Наукові основи і навчально-методичний 

супровід педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, 

компаративний, прогностичний аспекти» (державний реєстраційний 

номер 0121U107474). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 
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№ 9 від 22.12.2017) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол 

№ 1від 30.01.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – університетська освіта в Норвегії та в Україні. 

Предмет дослідження – сутність та структура ціннісного компоненту 

змісту університетської освіти в Норвегії та в Україні. 

Мета дослідження – обґрунтувати ціннісний компонент змісту 

університетської освіти в Норвегії та Україні в сукупності теоретичних засад 

та практичної реалізації задля використання перспективного норвезького 

досвіду у вітчизняній вишій школі.  

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати соціально-економічні передумови розвитку 

університетської освіти в Норвегії та в Україні.  

2. Схарактеризувати основні тенденції розвитку університетської 

освіти в Норвегії та в Україні у контексті визначення її змісту. 

3. Визначити сутність та структуру ціннісного компоненту змісту 

університетської освіти в Норвегії та в Україні. 

4. Проаналізувати нормативне та методичне забезпечення ціннісного 

компоненту змісту освіти в університетах Норвегії та України.  

5. Визначити спільне та відмінне в ціннісному компоненті змісту 

університетської освіти в Норвегії та Україні та з’ясувати доцільність 

імплементації норвезького досвіду у вітчизняну вищу школу. 

Теоретичну основу дослідження становлять: фундаментальні ідеї 

філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, 

В. Огнев’юк, П. Саух); концепція особистісно зорієнтованої парадигми 

освіти (І. Бех, Є. Бондаревська, В. Сєриков, І. Якиманська); положення 

системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін), 

культурологічного (Є. Бондаревська, М. Каган, Ю. Турчанінов, В. Франкл); 

аксіологічного (І. Бех, В. Кремінь, В. Сластьонін, Н. Ткачова, Г. Чижакова) 

наукових підходів; концепції міждисциплінарного трактування феномену 
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цінностей та їх типів (І. Бех, Т. Калюжна, З. Карпенко, Д. Леонтьєв, 

В. Сластьонін, П. Сорокін, Н. Ткачова); позиції щодо дидактичного 

тлумачення змісту освіти (В. Бондар, І. Лернер, В. Лєдньов, О. Савченко, 

М. Скаткін, А. Хуторськой), зокрема, змісту вищої освіти (С. Гончаренко, 

С. Вітвицька, О. Дубасенюк, Ю. Мальований); концепції аксіологізації 

університетської освіти (П. Касаткін, А. Кузьмінський, І. Соколова, 

І. Сисоєва, Н. Ткачова); положення теорії моделювання (А. Братко, 

Б. Кедров, В. Штофф, В. Ясвін); ґрунтовні ідеї методології порівняльної 

педагогіки (Н. Авшенюк, Т. Кристопчук, Н. Лавриченко, О. Локшина, 

А. Сбруєва). 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс методів дослідження:  

 теоретичні: ретроспективний, міждисциплінарний, порівняльний 

(структурно-порівняльний), дефініційний аналіз, синтез, абстрагування, 

узагальнення, аналогія, інтерпретація нормативно правових джерел, 

дисертаційних робіт, монографічних досліджень та періодичних видань; 

узагальнення досвіду університетської освіти; моделювання;  

 емпіричні: вивчення корпоративних документів університетів 

Норвегії та України, освітніх і робочих програм з певних навчальних 

дисциплін з метою з’ясування їх ціннісного потенціалу.  

Джерельну базу дослідження становлять автентичні матеріали (212 

джерел), які вивчалися мовою оригіналу (англійською, норвезькою), та 

матеріали вітчизняних науковців (208 джерел): 

 нормативно-правові документи Норвегії державного рівня, що 

регламентують університетську освіту й декларують ціннісний компонент її 

змісту (Закон «Про університети й університетські коледжі» (Lov om 

universiteter og høyskoler) (2005 р.); Новий закон 

«Про університети та коледжі» (Ny lov om universiteter og hoyskoler) (2020 р.); 

Закон «Про освіту дорослих» (Lov om voksenopplæring) (2009 р.), 
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Довгостроковий план досліджень та вищої освіти (Long-term Plan for 

Research and Higher Education) (2019 – 2028)); 

 вітчизняні нормативно-правові документи, що визначають стратегію 

сучасної вищої освіти у її ціннісному вимірі (Закон України «Про вищу 

освіту» (2014 р), Закон України «Про освіту» (2017 р.), Cтратегія розвитку 

вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки (2020 р.)); 

 нормативні документи університетів Норвегії та України 

корпоративного рівня (Стратегії розвитку університетів, Положення «Про 

організацію освітнього процесу») у форматі аналізу місії, візії, 

корпоративних цінностей; 

 освітні програми для здобувачів різних рівнів вищої освіти в 

Норвегії та Україні для з’ясування їх ціннісного потенціалу;  

 матеріали сайтів університетів Норвегії та України; 

 інформація сайту Посольства Норвегії в Україні (norway.mfa.gov.ua); 

 дисертації, монографії, періодичні видання, довідкова література 

щодо сутності феномену цінностей, змісту освіти, університетської освіти в 

Норвегії та Україні в компоративному вимірі. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що дисертантом уперше: 

 системно досліджено ціннісний компонент змісту університетської 

педагогічної освіти в Норвегії та в Україні у синтезі його детермінант і 

тенденцій розвитку, теоретичних засад; обґрунтовано доцільність 

імплементації норвезького досвіду у практику роботи вітчизняної вищої 

школи; визначено сутність та структуру ціннісного компоненту 

університетської освіти; обґрунтовано й розроблено його модель, що містить 

цільовий, концептуальний, змістовий, процесуальний, результативний 

компоненти; проаналізовано нормативну базу норвезької та вітчизняної 

вищої освіти, що декларує та регламентує ціннісний компонент її змісту; 

з’ясовано специфіку ціннісного компоненту змісту університетської освіти в 

https://norway.mfa.gov.ua/
https://norway.mfa.gov.ua/


30 
 

 
 

Норвегії та в Україні; обґрунтовано критерії порівняння (стратегічний, 

корпоративний, методичний); визначено спільні та відмінні характеристики 

аксіологічних аспектів змісту університетської освіти в Норвегії та в Україні; 

актуалізовано норвезький досвід у галузі добору і структурування змісту 

університетської освіти на засадах аксіологічного підходу та запропоновано 

перспективні ідеї для української вищої освіти (екологічні цінності: 

формування екологічних цінностей особистості, пов’язаних з балансом між 

збереженням і стійким використанням природних ресурсів; гуманістичні 

цінності: усвідомлення й прийняття цінності «мир, стабільність та безпека»; 

патріотичні цінності: ціннісне ставлення до добробуту країни й повага 

егалітарності у всіх її сенсах, зокрема, ґендерної рівності; професійні 

цінності: формування ціннісного ставлення до професії, до себе як 

майбутнього професіоналу й до «інших» як до своїх колег; демократичні 

цінності: формування компетентностей для культури демократії). 

  уточнено у міждисциплінарному вимірі сутність понять «цінності», 

«зміст освіти», «університетська освіта», «ціннісний компонент змісту 

освіти»; підходи до типології цінностей; логіку та механізми моделювання 

педагогічних об’єктів і процесів;  

 подальшого розвитку набули особистісно зорієнтована освітня 

парадигма та наукові підходи (аксіологічний, культурологічний, системний), 

що складають концептуальне підґрунтя дослідження. 

До наукового обігу введено маловідомі джерела (законодавчі акти у 

сфері освіти, дослідження зарубіжних науковців, зокрема, норвезьких, з 

проблеми університетської освіти, змісту вищої освіти та цінностей освіти, а 

також аналітичні звіти, монографії зарубіжних авторів та публікації у 

норвезьких періодичних виданнях), що розширюють межі сучасних знань 

про розвиток системи університетської освіти Норвегії, її тенденції та 

ціннісний компонент змісту. Дисертація містить аналіз стратегій розвитку, 
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освітніх програм норвезьких й вітчизняних університетів у контексті 

визначення їх ціннісного потенціалу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

на засадах компаративного аналізу доцільності імплементації норвезького 

досвіду у практику роботи вітчизняної вищої школи. Текст дисертації, 

отримані дослідницькі результати можуть бути використані науковцями у 

порівняльно-педагогічних студіях, для розроблення у закладах вищої освіти 

змісту освітніх, освітньо-наукових програм, робочих програм дисциплін 

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», 

«Компаративістика у сфері освіти», «Технології вищої освіти в зарубіжних 

країнах» тощо, для вдосконалення професійної компетентності і 

професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про 

впровадження № 01/10-528 від 26.08.2021 від), Інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (довідка про 

впровадження № 01-08/158-1 від 08.06.2021), Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження № 03-

28/01/2395 від 27.08.2021), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (довідка про впровадження № 68-21-526/4 від 10.08.2021. 

Особистий внесок здобувача. У статті «Norway’s educational policy in 

the field of higher school», написаній у співавторстві з Ткачовою Н. О., 

дисертантом розкрито базові цінності, на яких ґрунтується освітня політика 

Норвегії; у статті «Value-motivational component of a healthy lifestyle of morden 

university students: the real state and logic of formation», виконаній з 

колективом співавторів, дисертантом висвітлено мотиваційно-аксіологічні 

аспекти здорового способу життя як базової цінності особистості. 

Апробація результатів дослідження.Основні результати й висновки 

роботи обговорювались на засіданнях кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи (у 2021 р. перейменована на кафедру освітології та 
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інноваційної педагогіки) Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (2017–2021 рр.) та оприлюднювались на 

конференціях різного рівня:  

 міжнародних: «Формування цінностей особистості: європейський 

вектор і національний контекст» (Дрогобич, 2017); «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 2018); «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» 

(Житомир, 2019); «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» 

(Кременчук, 2019); «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 

2019); «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019); «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 2021); «Public Health in Ukrain, Morden Challenges and 

Prospects of Development (Суми, 2021); 

 всеукраїнських:«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і 

перспективи» (Житомир, 2017); «Актуальні проблеми педагогічної освіти: 

новації, досвід та перспективи» (Запоріжжя, 2020).  

Публікації. Основний зміст та результати проведеного дослідження 

повною мірою представлені в 14 наукових публікаціях (у т. ч. 2 у 

співавторстві), із них – 6 статей у фахових виданнях, 1 – у зарубіжному 

періодичному виданні, 1 – у виданні, що індексується у наукометричній базі 

Scopus; 6 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, переліку умовних позначень, вступу, двох розділів, висновків до 

них, загальних висновків, списку використаних джерел (420 найменувань, із 

них 212 іноземною мовою), та додатків. Загальний обсяг дисертації – 288 

сторінок (основна частина – 184 сторінки, додатки на 44 сторінках). Робота 

містить 9 таблиць та 4 рисунки в основному тексті роботи.   
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РОЗДІЛ 1. ВИЩА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В НОРВЕГІЇ ТА 

В УКРАЇНІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ 

1.1. Соціально-економічні детермінанти змісту університетської 

освіти в Норвегії та в Україні 

Вища університетська освіта є важливою інституцією суспільства, що 

зумовлюється процесами й обставинами, які відбуваються в ньому на 

глобальному макрорівні. При цьому сама вища освіта є суспільним 

соціально-економічним процесом, що має соціальну й економічну складові й 

сприяє інноваційному розвитку суспільства та безпосередньо впливає на 

соціально-економічне зростання нації (Романовський, О., 2014). 

До того ж, ураховуючи компаративний характер дослідження, для нас є 

суттєвою думка О. Локшиної, що в основу компаративної педагогіки 

покладено взаємозв’язок освіти та соціального контексту, а також позиції 

вченої про практичну спрямованість такого дослідження для розуміння 

власної системи освіти (Локшина, О., 2011, с. 9 – 10).  

На нашу думку, заслугосує на увагу позиція М. Брея (M. Bray) та 

Р. Томаса (R. Thomas) щодо контекстів, які необхідно використовувати в 

компаративному дослідженні, розкриті ними в межах «теорії кубу» (Bray, M. 

& Thomas, R., 1995) 

На графічному зображенні цього кубу (рис 1. 1) предсталено три грані: 

1) географічний контекст дослідження на рівні світових 

регіонів/континентів, країн, штатів/провінцій, районів, шкіл, класів, окремих 

осіб; 

2) демографічнийний контест дослідження: етнічні групи, вікові 

групи, стать, релігії та населення; 

3) аспекти, що стосуються освіти й суспільства, а саме: програми та 

методи навчання, фінансування освітнього сектору, система управління 
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освітою, політичний устрій та його вплив на освіту, а також ринок праці.

 

Рис.1.1. Структура аналіза компаративного дослідження 

(Джерело: Bray, M. & Thomas, R., 1995, р. 475) 

 

Відтак, ґрунтовною ідеєю «теорії кубу» була позиція щодо 

необхідності багаторівневого аналізу освітніх явищ в компаративних 

дослідженнях з метою отримання цілісної та багатоаспектної їх оцінки.  

Тому, ураховуючи, що вища освіта є об’єктом і суб’єктом соціально-

економічних процесів у суспільстві, а також доцільність здійснення 

багаторівневого аналізу в компаративних дослідженнях, першим завданням 

дослідження було окреслено розгляд соціально-економічних детермінант 

університетської освіти в Норвегії та Україні. 

Беручи до уваги усталені канони компаративного дослідження, варто 

зауважити, що порівняльний аналіз потребує певної критеріальної бази. Тому 

одним із аспектів дослідження є визначення критеріїв порівняння ціннісного 

компонента змісту університетської освіти в Норвегії та Україні. 

Етимологія поняття «критерій» пов’язана з грецьким «кгіtегіоn» (у 

перекладі – засіб для судження). На нашу думку, є доцільним трактування 

критерію як матеріалізованої ознаки, за допомогою якої оцінюється ступінь 



35 
 

 
 

досягнення певної мети (Алексеенко, Б., 1993). Відомі також певні вимоги, 

які необхідно дотримуватися у процесі визначення критеріїв. Це такі, як-от: 

критерії повинні бути об’єктивними; включати суттєві, основні моменти 

досліджуваного явища; охоплювати типовий бік явища; формулюватися 

ясно, коротко, точно; вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник 

(Кулюткин, Ю.,1985 ).  

Відтак, базуючись на окреслених позиціях, з метою визначення 

спільного й відмінного в аксіологічних аспектах змісту університетської 

освіти в Норвегії та в Україні, обґрунтовано стратегічний, корпоративний, 

методичний критерії порівняльного аналізу.  

Стратегічний критерій порівняльного аналізу передбачає зіставлення 

на рівні стратегії держави щодо соціально-економічної та освітньої політики, 

що детермінують цінності суспільства  

Корпоративний критерій – пов’язаний з порівнянням на рівні стратегій, 

що визначають ціннісний компонент змісту освіти в університетах 

(корпоративні цінності). 

Методичний критерій – зумовлює зіставлення ціннісного компоненту 

змісту університетської освіти на рівні освітніх програм. 

Таким чином, зазначені критерії мають порівневий характер. 

Отже, базуючись на стратегічному критерії, визначимо соціально-

економічні детермінанти змісту університетської освіти в Норвегії та в 

Україні. 

Норвегія, як і Данія, Швеція та Ісландія, традиційно належать до 

скандинавських країн Північної Європи. Норвегія (норв. Kongeriket Norge, 

Norge; нюн. Noreg), офіційна назва Королівство Норвегія – займає загальну 

площу 385,25 тис. км².  

Вона є суверенною демократичною парламентською конституційною 

монархією унітарного устрою. При цьому в Норвегії державна влада 

розподіляється між парламентом, королем та Верховним судом, згідно норм 

конституції, що діє в країні з 1814 року, проте – з численними уточненнями. 
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Очолює державу з 17 січня 1991 року король Гаральд V (норв. Harald V) з 

династії Шлезвиг-Гольштейн-Сьоннерборг-Глюксбургів; спадкоємець трону 

– кронпринц Хокон (норв. Haakon Magnus) (1973 року народження). «Усе для 

Норвегії» – цей девіз, написаний на гербі короля Норвегії, є стратегією 

Королів Норвегії.  

Норвегія поділяється на 19 фюльке (губерній), які об’єднують 5 

основних неофіційних регіонів. Чисельність населення Норвегії становить – 

5,3 млн осіб. Етнічний склад країни представляють норвежці (90%); араби 

(кілька сотень тисяч осіб); саами (близько 40 тисяч осіб); квени (норвезькі 

фіни), поляки, шведи, росіяни, роми та ін. Проте в етнічному плані Норвегія 

вважається більш однорідною, ніж Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Франція 

та Англія й у етнічній політиці робиться акцент на відносну однорідність. 

Відповідно до хартії регіональних мов, яку Норвегія підписала як член 

Ради Європи, 5 листопада 1992 року і ратифікувала 10 листопада 1993 року, 

регіональними мовами Норвегії визнано саамську, скандоциганську, 

квенську, циганську мови (European Charter for Regional or Minority 

Languages, 1992).  

Норвегія входить до Скандинавського паспортного союзу й пов’язана з 

Шенгенською діяльністю ЄС. Однак, Норвегія – не є членом Євросоюзу. 

Оскільки історія і географічне розташування найпівнічнішої країни Європи, 

яка понад 400 років не мала суверенітету, створило об’єктивні передумови 

для «північноєвропейського ізоляціонізму» (термін В. Вахштайна) 

(Вахштайн, В., 2005). При цьому країна повністю дотримується законів, 

стандартів та економічних вимог ЄС, ефективно взаємодіючи з ним. Відома 

статистика, що близько третини всіх норвезьких законів і нормативних актів 

пов’язано з загальноєвропейським законодавством. При цьому 70 % 

норвезьких муніципальних законів і правил відповідають критеріям 

Брюсселя, утім, які, на думку голови Європейського руху Норвегії Яна Еріка 

Гріндхейма (Hun er Eric Grindheim), розроблялись без участі норвезьких 

політиків. Проте саме Норвегія реалізувала більшу кількість директив 
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Європейського Союзу ніж інші країни-члени ЄС. Так, на освіту Норвегія 

витрачає в три рази більше, а на охорону здоров’я – в чотири рази більше, 

ніж на оборону. При цьому майже 70 % норвежців не бачуть свою країну в 

складі Європейського союзу. Такі дані отримані за результатами громадських 

опитувань на замовлення норвезьких газет Nationen і Klassekampen. Утім, як 

вважає голова організації «Ні ЄС» Хемінг Олауссен (Heming Olaussen), саме 

Євросоюз у багатьох аспектах зумовлює політику Норвегії 

(Laursen, J., & Olesen, T., 2000, р. 66).  

Варто відзначити, що розвиток Норвегії, як й інших скандинавських 

країн, характеризується подібними природно-географічними умовами, 

сировинними й трудовими ресурсами, спільними кордонами, схожими 

історичними й національно-культурними, етнографічними особливостями, 

мовною, релігійною, культурною та ментальною близькістю, а також 

специфічними рисами економічного, соціального й політичного розвитку. 

Тому, під час аналізу соціально-економічного, суспільного розвитку, а також 

системи вищої університетської освіти Норвегії нами застосовується поняття 

«скандинавська модель» розвитку, що є колективістсько-універсалістською 

моделлю соціально-економічного розвитку, яка ґрунтується на приватній 

власності й ринку, має соціальну спрямованість та передбачає вирівнювання 

рівня життя населення за рахунок використання результатів приватно-

капіталістичного підприємництва й економічного зростання. При цьому 

доходи розподіляються на користь малозабезпечених громадян і популярних 

різноманітних «вільних асоціацій». Цей аспект дослідження висвітлено у 

статті «Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в 

скандинавських країнах» (Желанов, Д., 2018 а). Тобто метою 

«скандинавської моделі» соціально-економічного розвитку є розбудова 

«держави загального добробуту».  

Різні аспекти соціально-економічного розвитку Норвегії та інших країн 

Скандинавії представлено у працях Ю. Брус (скандинавська модель 

розвитку) (Брус, Ю., 2012); А. Голікова (економіка скандинавських країн) 
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(Голіков, А., Дейнека, О. & Черномаз, Л., 2008); Л. Миргородської (фінансові 

системи скандинавських країн) (Миргородська, Л., 2008); В. Строй 

(особливості скандинавської демократії) (Строй, В., 2009); В. Сурніна 

(скандинавський стиль економіки)  (Сурнин, В., 2007); Й. Торхауг 

(інформаційна політика й моделі фінансування) (Торхауг, Й., 2005); О. Швед 

(проблеми національної ідентичності країн Скандинавії) (Швед, О., 2007).  

Аналіз економічних проблем Норвегії представлено в роботах 

норвезьких учених та фахівців, насамперед С. Андерсена 

(S. Andersson)  (Andersen, S., 1988);   О. Нуренга (Noreng) (Noreng, О., 1999); 

Т. Хансена (T. Hansen) (Hansen, T., 1999); Д. Хеллівелл (J. Helliwell) 

(Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J., 2016) та інших.  

Беручи до уваги дослідження вище зазначених науковців, маємо 

констатувати, що основні риси «скандинавської моделі» полягають у 

наступному: 

 гармонічний розподіл національного доходу між громадянами через 

податкову систему й державний бюджет; 

 підтримка взаєморозуміння й згоди між працею й капіталом; 

 підтримка балансу влади шляхом зосередження політичної влади в 

руках соціал-демократів, а економічної – в руках буржуазії; 

 розвиток державного сектора. 

Не менш суттєвою особливістю скандинавської моделі є те, що саме в 

Скандинавії закрито вільний доступ до державної влади тієї категорії 

населення, яка контролює ресурси держав, і навпаки, ті, хто отримав владу, 

не можуть контролювати фінанси й природні копалини держав у своїх 

корисливих цілях. У такій моделі економіки успішно поєднуються приватна 

власність і ринкова конкуренція з урядовими програмами, спрямованими на 

рівномірний розподіл прибутку, підтримку непрацездатної частини 

населення, компенсацію втрат, пов’язаних з нестабільністю ринкової 
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економіки, створена досить потужна фінансова основа для реалізації цілого 

комплексу соціальних програм.  

Державні витрати в країнах Скандинавії на громадський сектор 

складають близько 50 % від загальних державних витрат, причому більша їх 

частина припадає на збереження і підвищення рівнів якості освіти, 

медичного обслуговування, науково-дослідних розробок у той час, як інші 

держави роблять упор на підвищення витрат на оборону та внутрішню 

безпеку. Дана перевага витрат на соціальну сферу зумовлена відсутністю 

розшарування суспільства за рівнем доходів, високим рівнем життя і 

соціальною відповідальністю населення. Отже така соціально зорієнтована 

макроекономічна політика, заснована на принципі загального добробуту, 

сприяє вирішенню безлічі соціально значущих проблем. 

Варто враховувати і позаекономічні особливості скандинавської 

моделі. Це такі, як-от:  

 активна участь соціал-демократів та інших лівих партій в уряді й 

законодавчих органах влади;  

 високий ступінь «юніонізації» (частка членів профспілок серед 

працюючих у різних галузях у країнах Скандинавії складає 70 – 90%);  

 висока політична та економічна активність жінок;  

 особливий екологічний менталітет скандинавів;  

 специфічна скандинавська культура праці та етика бізнесу 

(Голіков, А., Дейнека, О. & Черномаз, Л., 2008).  

Скандинавська модель пройшла три етапи розвитку, а саме:  

1) довоєнний – 30-ті рр. ХХ ст.;  

2) післявоєнні роки – середина 70-х рр. ХХ ст;  

3) наступні десятиліття. 

Отже, ця модель дозволила досягти скандинавським країнам у 1960–

1980 рр. найвищих серед інших розвинених країн показників соціалізації 

економіки, зокрема у розподілі ВВП, соціальних витратах держави, за 
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ступенем рівномірності в розподілі доходів, зближенні рівнів оплати праці, 

зниженні кількості осіб, які перебувають нижче офіційної межі бідності 

(Брус, Ю , 2012).  

Зауважимо, що всі країни Північної Європи належать до групи так 

званих «малих країн». На них припадає всього 1 % населення, 3 % ВВП та 

промислової продукції розвинутих держав. Проте, скандинавські країни 

входять у перші 12 – 15 найбільш високорозвинених держав світу за 

показниками ВВП і промислового виробництва на душу населення (Список 

стран по ВВП на душу населения в 2016 році, 2016).  

Відтак, маємо констатувати, що, у структурі ВВП усіх скандинавських 

країн за останні десятиліття відбулися зрушення, аналогічні змінам у 

світовому господарстві, а саме:  

1) зростання частки сфери послуг;  

2) падіння частки сільського господарства;  

3) зростання ваги новітніх наукомістких галузей.  

При цьому пріоритетними є лісова промисловість, що включає в себе 

деревообробку і целюлозно-паперове виробництво; металопромисловість, що 

поєднує металургію, металообробку і всі галузі машинобудування, серед 

яких виділяються автомобілебудування, суднобудування, виробництво 

устаткування для всього комплексу галузей лісової і харчової промисловості, 

виробництво засобів зв’язку, електротехнічного й електронного 

устаткування. Крім того, у Норвегії розвивається нафтопереробка й хімічна 

промисловість на основі власної сировини (Миргородська, Л., 2008).  

Відома статистика, що країни Скандинавії увійшли в першу п’ятірку – 

за показником «індекс людського розвитку», який враховує рівень життя, 

грамотності, освіченості й довголіття (This is Norway: what the figures say, 

2003).  

Варто відзначити, що важливими детермінантами економічного 

розвитку і міжнародної спеціалізації скандинавських країн є особливості 

географічного розташування і наявність багатих природних ресурсів. Так, 
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вихід до морів усіх країн Скандинавії зумовив розвиток судноплавства, 

рибальства і суднобудування, а розташування на перехресті торгових шляхів 

визначило активну участь у міжнародній торгівлі. «Зеленим золотом» є 

високоякісні хвойні ліси Швеції й Норвегії, які відомі як провідні світові 

експортери деревини і продукції з неї. Особливі кліматичні умови визначили 

розвиток у всіх скандинавських країнах (особливо в Данії) м’ясо-молочного 

вектору в сільському господарстві. Швеція посідає друге місце в Західній 

Європі за запасами залізної руди та її видобутку, друге-третє місце – за 

видобутком міді, свинцю і цинку. Норвегія відома найбільшими у світі 

родовищами титанових і молібденових руд. Крім цього, у Швеції, Норвегії 

знайдені родовища урану. У цих країнах знаходяться потужні запаси нікелю, 

ванадію, кобальту, срібла, золота та інших кольорових металів.  

На відміну від інших країн Заходу, скандинавські держави мають 

досить високий ступінь монополізації економіки, що, певною мірою, 

суперечить теорії й практиці конкурентної економіки, проте дозволяє 

уникнути таких потрясінь у підприємницькому секторі, як банкрутство, 

безробіття, криза збуту. За ступенем монополізації малі країни Північної 

Європи обганяють багато розвинених, у тому числі великі держави – як у 

промисловості, так і в банківській сфері, хоча за масштабами своєї діяльності 

в цілому поступаються фірмам більш великих розвинених країн. Проте, як 

відомо, кілька компаній увійшли до першої двадцятки провідних 

європейських фірм: Ерікссон Л. М. (Швеція) і Нокіа (Фінляндія). 

Суттєвою рисою економіки скандинавських країн є її державне 

регулювання. Частка держсектора є значною майже в усіх скандинавських 

країнах. За критерієм державних витрат у ВВП Норвегія, Швеція, Данія 

посідають перші місця серед усіх розвинутих країн (на даний час цей 

показник дорівнює відповідно 66 – 56 %). Значна частина державних витрат – 

це трансферні платежі, тобто безпосередні виплати різним групам населення 

у вигляді допомог і субсидій, що є суголосними ідеї «держави добробуту» 

(Голіков, А., Дейнека, О. & Черномаз, Л., 2008); 
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Варто відзначити, що, на відміну від більшості країн Європи, що 

володіють великим спектром універсальних систем соціальних гарантій, але 

стикаються з проблемами політичного, соціально-економічного характеру, 

скандинавські країни зберігають високу динаміку розвитку економіки. Це 

створює досить потужну фінансову основу для реалізації цілого комплексу 

соціальних програм.  

По-справжньому соціальна держава склалася в Скандинавії не тільки 

через велику кількість і якість послуг, у тому числі й освітніх, які отримують 

жителі регіону, а й завдяки однорідності населення. Один із найнижчих 

показників соціального розшарування в цих країнах призвів до того, що все 

населення користується послугами фактично однакової якості. Це дозволяє 

уникати такого явища, як ухилення від податків, оскільки від поповнення 

держскарбниці безпосередньо залежить ефективність освіти, охорони 

здоров’я всіх громадян, а не тільки її незабезпеченої частини. Отже, можна 

стверджувати, що Скандинавія має усі передумови для створення якісної 

системи вищої освіти, оскільки сформоване чітке зрозуміння того, що 

суспільство із високим рівнем освіченості є більш продуктивними, має 

менший рівень безробіття і є більш соціально захищеними, стимулює 

інвестиції в освіту як вдале й продуктивне капіталовкладення як для всього 

суспільства, так і для окремих людей. 

Представлений вище огляд соціально-економічних особливостей країн 

Скандинавії дає підстави стверджувати, що північні країни цікаві не стільки 

своїми окремими специфічними характеристиками, скільки їх системною 

сукупністю, часто іменованою «скандинавською моделлю розвитку». У 

даному регіоні вона виділяється, у першу чергу, найбільш великим у світі 

набором державних соціальних гарантій, які забезпечуються активною 

участю держави в соціально-економічному житті. 

Цей умовивід підтверджує низка особливостей, що характеризують 

процес соціально-економічного розвитку Королевства Норвегія. Лидвин 

М. Осланд (Lidwin M. Oslan) та Пер Мангсет (Per Mangset) стверджують, що 
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«сучасна Норвегія – це демократична країна на півночі Європи з 

високорозвинутим постіндустріальним суспільством і одним із найвищих 

рівнів життя у світі. Такого розвитку Норвегія досягла завдяки концентрації 

сил для побудови «держави загального добробуту», що здійснювалося за 

особливою моделлю» (Мангсет, П., 2002).  

Суголосно рейтингів ООН, Норвегія визнана найкращою для 

проживання й мешканці якої мають один із найвищих рівнів життя у світі. 

Країна обійшла Данію, Ісландію, Швейцарію та Фінляндію (Norge. Nо rings – 

og handelsdepartementet. Midtveisrapport for eNorge. 2001), (Norway’s 

Humanitarian Strategy: An effective and integrated approach. Published by: 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2017). 

Варто відзначити, що у Норвегії ВВП за 2020 рік склав більше 90000 

доларів США на душу населення (2-ге місце у світі). У першому кварталі 

2021 року середня заробітня плата склала 5729 доларів США.  

Цікавим фактом є те, що Норвегія – це найщасливіша країна світу. За 

рейтингом незалежних експертів ООН «World Happiness Report 2017» – саме 

у цій країні створено умови для найкомфортнішого життя. Зауважимо, що 

цей рейтинг складався за кількома основними критеріями:  

 рівень і тривалість життя; 

 соціальна підтримка;  

 свободи;  

 рівень корупції. 

Керівник дослідження Джефрі Захс відзначавв, що «Щасливі країни – 

це такі, що мають здоровий баланс процвітання, за звичним виміром, і 

соціальний капітал, що означає високий градус довіри у суспільстві, низький 

рівень нерівності і довіру до уряду» (Helliwell J., Layard R. & Sachs J., 2016). 

Зауважимо, що другу сходинку в рейтингу посіла Данія; третє –Ісландія.  

Норвегія бере участь в роботі більш ніж 60 міжнародних економічних і 

фінансових організаціях, а саме:  
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 у Світовій організації торгівлі (СОТ);  

 у Міжнародному валютному фонді (МВФ); 

 у Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);  

 є однією зі сторін Договору про Спільний європейський 

економічний простір (СЄЕП) через членство в Європейській асоціації вільної 

торгівлі (ЄАВТ);  

 є членом Міжнародної організації праці (МОП).  

Утім Норвегия була серед засновників ООН, ОБСЄ, НАТО і Ради 

Європи. Крім того, вона також бере участь у програмах ЄС з таких питань, як 

культура, наукові дослідження, освіта, регіональне співробітництво. Крім 

цього, норвезька держава створила комплекс двосторонніх інституційних та 

правових засад зовнішньоекономічних зв’язків (Страноведческий каталог).  

Норвежці налагодили ефективно діючу систему інтеграційних зв’язків 

з Євросоюзом практично в усіх сферах соціально-економічної, суспільно-

політичної, культурної діяльності. Офіційні відносини Норвегії з ЄС мають 

міцну нормативно-правову базу й розгалужену інституційну структуру. 

Сьогодні фінансове благополуччя Норвегії, як і сто років тому, значною 

мірою визначається поточним станом справ в інших країнах Європи – її 

основних торговельних партнерів. На частку ЄС в останні п’ять років 

стабільно припадає понад 80 відсотків норвезького експорту (близько 90 

млрд. Євро). Країна є п’ятим найбільшим торговим партнером ЄС після 

США, Китаю, Швейцарії і Росії, випередивши недавно останню за обсягами 

поставок природного газу в держави єврозони. 

Варто зауважити, що країна демонструє унікальність й оригінальність в 

більшості соціально-політичних, економічних інституцій, зокрема, й в 

системі освіти. 

У 80–90-ті рр. минулого століття структура норвезького народного 

господарства зазнала змін, зумовлених зростанням у ВВП частки 
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нафтогазовидобувної промисловості. При цьому у Норвегії прийнято 

«Етичний кодекс», що певним чином регламентує політику інвестування 

нафтового фонду, який заперечує інвестування тих компаній, які порушують 

права людини, завдають шкоди навколишньому середовищу, не відповідають 

базовим основним принципам гуманізму. У праці «Минуле й сьогодення 

норвезького парламенту» К. Грьондал (Jens Christian Grøndahl) називає 

Нафтовий фонд «Фондом поколінь» й по’вязує розвиток Норвегії з 

перетворенням країни в державу-рантьє, щоб забезпечити майбутнім 

поколінням можливість скористатися нинішніми нафтовими багатствами 

країни, як одним з найголовніших скарбів Норвегії (Грёндал, К., 1997).  

Протягом останніх десятиліть у цій країні відбувалась зміна суспільної 

парадигми – від технократичної до індустріальної, від індустріальної до 

інформаційної. До того ж, останнім часом окреслилася тенденція, пов’язана з 

переходом до нової фази цивілізаційного розвитку, яку визначають уже не 

лише як інформаційне суспільство, а дедалі частіше – як суспільство знань, 

тобто відбувається інтелектуалізація сучасного суспільства  

У цьому контексті не можна залишити без уваги національну 

інноваційну систему Норвегії (НІС), історія розвитку якої характеризувалася 

цілим рядом унікальних особливостей, що суттєво виділяють її на тлі інших 

скандинавських країн. Практично всі ресурсомісткі промислові сектори 

країни демонструють вищу інноваційну активність в порівнянні з іншими 

галузями економіки, використовуючи постійне підживлення як з внутрішніх 

джерел (у тому числі на базі кооперації з державними університетами й 

науково-дослідними інститутами), так і за рахунок інтенсивного трасфера 

зарубіжних технологій (його ефективність, на думку дослідників, багато в 

чому обумовлена дуже високими технологічними «абсорбційними 

здібностями» норвезьких компаній). Поряд з наявністю солідних 

економічних передумов для побудови успішно працюючої НІС, 

найважливішим фактором, що визначає ефективність національної 

інноваційної стратегії, слід вважати якість державного регулювання 



46 
 

 
 

інноваційної активності. Загальновизнано, що в сучасних умовах національна 

економіка країни-лідера – це інноваційна економіка. Таке розуміння 

притаманне як урядовим, так і недержавним структурам. Не випадково, 

наприклад, у Норвегії широко використовуються випробувані на практиці і 

добре себе зарекомендували організаційні форми і методи фінансування 

інновацій: наукові парки, кластери, венчурне фінансування і т. д. Кошти на їх 

розвиток направляються з державних джерел та недержавного сектора, від 

іноземних інвесторів. Здійснюється відповідний моніторинг їх використання, 

практично повністю виключені корупційні прояви (Основы инновационной 

деятельности, 2019). 

Норвегія, як й інші скандинавські країни, зберігаючи високу динаміку 

розвитку економіки, знайшла можливість конвертувати економічне зростання 

у високий рівень життя людей. На очах одного покоління з держави рибалок і 

селян Норвегія трансформувалась в сучасну відкриту світу «державу 

добробуту» з передовою промисловістю й сферою послуг, безкоштовною 

ефективною медициною й освітою. 

Норвегія стабільно посідає пріоритетні позиції в основних 

міжнародних рейтингах. Зокрема за 2019 р. вона посіла 1 місце в рейтингу 

соціального розвитку, доходу громадян, рівню освіти та тривалості життя. 

При цьому рівень безробіття серед працездатного населення становить лише 

3,5 %. Норвегія посідає пріоритетні позиції в таких світових рейтингах, як от: 

кращі країни для молоді (1 місце), кращі країни для літніх людей (2 місце), 

кращі країни для матерів (1 місце). Звертає на себе увагу і 2-ге місце Норвегії 

(після Данії) у рейтингу найбільш справедливих країн. Особливо високо вона 

котирується в категоріях «ефективне виконання правил», «відсутність 

корупції», «цивільне судочинство» і «відкритий уряд» (Дания. Норвегия, 

2015). До того ж протягом останніх років Норвегія стабільно посідає перші 

місця в рейтингах ООН за доходами громадян, тривалості життя, рівня 

інфляції (не більше 1,5–2 % в рік) (Рейтинг стран мира, 2018).  
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Тобто показники функціонування Норвегії «перекривають» успіхи 

більш розвинених в економічному відношенні країн (США, Канада) і 

стабільно забезпечують Норвегії лідируючі позиції у світі за рівнем 

іноваційного розвитку. При цьому ринок праці цієї країни є досить стійким, 

хоча спостерігаються коливання, пов’язані з кон’юнктурою цін на 

нафтопродукти. 

Доцільним також є звернення уваги на ґлобальні масштаби зайнятості 

населення Норвегії в державному секторі економіки серед розвинутих країн. 

Існує статистика, що кожен третій норвежець належить до числа державних 

робітників та службовців (близько 30%) (Голіков, А., Дейнека, О., & 

Черномаз, Л.,  2008).  

Додамо, що трудові ресурси країн Скандинавії традиційно 

відрізняються високим рівнем освіти й професійної підготовки, що 

призводить до високої вартості робочої сили. Ця обставина також зумовлена 

несприятливими демографічними тенденціями в більшості держав регіону, а 

саме низькими темпами природного приросту, «старінням» населення. З 

іншого боку, у регіоні відзначається висока трудова активність жінок, частка 

яких особливо значна серед працівників розумової праці. Ці об’єктивні 

чинники зумовлюють на державному і на підприємницькому рівні розуміння 

важливості «людського фактора» як суттєвої умови динамічного 

економічного розвитку. На думку Бьорн Олсена (Bjørn Olsen), декана Вищої 

школи бізнесу у м. Будо, Університету Нурланда, Норвегія є егалітарною 

державою, де люди самі вирішують, що їм робити. При цьому начальник не є 

єдиною людиною, яка приймає рішення (Українцям про Норвегію, 2015).  

Соціальна політика розвитку Норвегії ґрунтується на цілях сталого 

розвитку (Sustainable Development Goals – SDGs) (Цілі сталого розвитку).  

Ці цілі є результативним орієнтиром у реалізації стратегії сталого 

розвитку до 2030 року. Варто відзначити сфери, що у соціальній політиці 

розвитку Норвегії мають пріоритет освіта, здоров’я, зміна клімату, 

навколишнє середовище і океани, розвиток приватного сектору, сільське 
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господарство та відновлювані джерела енергії, гуманітарна допомога 

(Norway in Eswatini).  

Необхідно звернути увагу на високий культурний потенціал в усіх 

сферах життя й діяльності. Характерними особливостями норвезької 

культури є висока культура побуту і споживання, мислення і 

міжособистісних відносин, виробнича, правова, інтелектуальна, політична 

культура. Це своєрідна «панкультурність», в якій культура виступає як 

показник і сутність, засіб і мета людського розвитку (Мамедов, Ф., 2002, 

с. 347).  

Найбільш суттєвими особливостями, цінностями та традиціями 

культурної політики Норвегії, на думку Лидвин М. Осланд (Lidwin M. Oslan) 

та Пер Мангсет (Per Mangset), є такі, як-от: однорідність, елігатаризм 

(рівноправність), державна підтримка, інституціалізація (єдина організаційна 

система), корпоративність, децентралізація (Лидвин, М., Осланд, П. & 

Мангсет, П., 1999, с.124). 

Норвегія – одна з нечисельних країн, ландшафт якої представлений 

вузькими й глибокими затоками гірського узбережжя, довжина яких в 

десятки разів більша за ширину. Така ізольованість стала причиною 

автономності життя норвежців, що породжувала відмінність культурних 

традицій кожного фіорду, що суттєво значно вплинув на менталітет 

мешканців.  

Отже, наявність в Норвегії потужних і продуктивних виробничих 

комплексів, ефективне поєднання швидкого економічного зростання з 

гарантіями добробуту для населення на тлі відносної соціальної 

безконфліктності, домінування таких суспільних цілей, як повна зайнятість і 

вирівнювання доходів, побудова демократичного суспільства, яке 

функціонує в непростих умовах нинішньої глобалізації, зумовлює напрями і 

методи соціально-економічної, в тому числі освітньої політики держави.  

Завершуючи розгляд соціально-економічних передумов розвитку вищої 

освіти в Норвегії загалом, і , зокрема, ціннісних аспектів її змісту, наведемо 
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вислів Борда Міхальсена, старшого радника університету Нурланда щодо 

п’яти речей, які необхідно знати про Норвегію. 

1. Спільнота будується на довірі. Ми віримо й довіряємо один одному. 

Це забезпечує безпеку й хорошу атмосферу, і це дуже ефективно й вигідно.  

2. Ми поєднуємо відкриту ринкову економіку з соціальною безпекою, 

високим рівнем соціальної рівності та прав робітників.  

3. У нас є величезні природні ресурси, такі як морепродукти, нафта і 

газ, корисні копалини та гідроенергетика.  

4. Ключовим фактором успіху є знання.  

5. І, звичайно, природа: фіорди, гори, красиві міста й села; полярна 

зима і північне сяйво (Aurora Borealis), літні вогні (Українцям про Норвегію, 

2015). 

Відтак, розглянуті вище особливості соціально-економічної сфери 

скандинавських країн детермінують специфіку університетської освіти в 

Норвегії. Беручи до уваги позиції Т. Логвиненко щодо факторів розвитку 

освіти, ми тлумачимо їх як внутрішні детермінанти, тобто, як такі, що 

пов’язані з політичними, економічними, соціальними, культурними 

чинниками, моральними цінностями, що історично стверджувалися в цих 

країнах. Найсуттєвішим у цьому контексті, на думку авторки, є те, що вища 

освіта в них пов’язана з їхніми особливостями як «державами загального 

добробуту» (Логвиненко, Т., 2014b).  

Отже Норвегія є «малою країною», що на засаді «скандинавської 

моделі» розвитку останнім часом демонструє позитивну динаміку соціально-

економічного зростання в тренді «держави загального добробуту». Вона не 

вписується в класичні схеми державного і соціального устрою завдяки 

унікальності та оригінальністі більшості соціально-політичних інституцій. 

Суттєвими ознаками економіки цієї країни є її державне регулювання, 

монополізація, пріоритет державного сектора, значна зайнятість у ньому 

населення, орієнтація на інвестування соціальних програм і освіти. Саме ці 

риси економіки Норвегії детермінують такі особливості її вищої освіти, як 
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державне управління, фінансування, антиринковий характер, субсидування 

нечисленних приватних вищих навчальних закладів, поєднання унітарної та 

бінарної систем освіти. 

Варто відзначити, що окреслені вище об’єктивні детермінанти 

зумовлюють цінності, на яких базується тенденції та зміст вищої освіти в 

Норвегії: 

 миролюбство – як потяг норвежців до миру; 

 добробут – як загальнонаціональна цінність; 

 екологічність – як щире шанування природної краси, потреба 

норвежців до збереження екології й життя в гармонії з природою; 

 економічна й соціальна доброчесність – як протидія корупції й 

нерівності в суспільстві, що породжує його егалітарність, тобто рівність 

можливостей; 

 патріотизм – як любов й шанування своєї країни, її історії, традицій, 

звичаїв, символіки цієї країни (на флагштоку поряд з будинком норвежців, 

піднімається національний прапор – червоне прямокутне полотнище з 

синім скандинавським хрестом з білою облямівкою), бажання працювати на 

її добробут; 

 людиноцентризм – як зорієнтованість суспільства на людину в 

«найщасливішій країні світу»; 

 кооперація – як установка на взаємодію з іншими людьми, 

надійність, послідовність у виконанні своїх зобов’язань в бізнесі й 

очікування того ж від партнерів;  

 інтровертивність норвежців – як самоцінність, що є результатом 

автономностісті життя в суворих кліматичних умовах, яка базується на таких 

рисах національного характеру, як індивідуалізм, незалежність, норовливість, 

прагнення в усьому окреслити власний життєвий простір, орієнтація життя 

на свою родину, свій дім. 

Далі стисло представимо соціально-економічні детермінанти розвитку  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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вищої університетської освіти в Україні. 

Першою такою детермінантою є процеси глобалізації та євроінтеграції, 

що стали суттєвою рисою всіх сфер та інституцій сучасного українського 

суспільства. Відзначимо, що глобалізацією є «сучасна форма міжнародних 

відносин, яка характеризується поширенням взаємозалежності між країнами 

в економічній, політичній і культурній сферах практично на всю земну кулю. 

Це процес поширення інформаційних технологій, продуктів і систем у 

всьому світі, що викликає економічну та культурну інтеграцію» (Волович, О., 

2012, с. 32).  

Процеси євроінтеграції України, що пов’язані з інтенсифікацією 

європейського вектору розвитку нашої держави і, відповідно, синхронізацією 

українського суспільства з європейськими характеристиками почались з 2014 

року, коли була підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.) 

(М. Кузьо, Хорольський, Р. & Черніков, Д., 2018). Поділяючи думку 

В. Шмідт, розуміємо Європейську інтеграцію як всеохоплюючий процес, у 

результаті якого створюються і підтримуються транснаціональні режими та 

установи. Європейська інтеграція є процесом будівництва Європейського 

економічного співтовариства (European Economic Community (ЄEC)), ЄС та 

розроблення політики представників уряду, а також неурядових осіб, держав-

членів ЄС, які задіяні у прийнятті рішень на рівні ЄС 

(Schmidt, V., 2002, с.15). 

Важливою передумовою розвитку університетської освіти в Україні є  

реалізація стратегії сталого розвитку, що визначається як «перспективна 

ідеологія ХХІ століття» (Лібанова, Е., 2012) і трактується як «зобов’язання 

суспільства діяти у спосіб, що підтримуватиме життя, і дозволить нашим 

нащадкам жити комфортно у дружньому, чистому і здоровому середовищі» 

(Всесвітній комітет з питань довкілля і розвитку при ООН), (Лібанова, Е., 

2012). 

Ґрунтовні ідеї стратегії сталого розвитку були визначені на Саміті 

Тисячоліття ООН, де лідери 189 країн схвалили Декларацію Тисячоліття і 
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взяли зобов’язання працювати разом з метою підвищення безпеки, добробуту 

та справедливості в усьому світі. Декларація визначила вісім цілей, що стали 

відомі як Цілі Розвитку Тисячоліття. Ґрунтовною позицією сталого розвитку 

визначено «збереження людини як біологічного виду та прогресивний 

розвиток її як особистості» (Лібанова, Е., 2012). 

Тобто людський розвиток (Human Development) став основною метою і 

критерієм суспільного прогресу. 

У 2000 році Україна також приєдналась до глобально визнаних цілей та 

адаптувала для себе такий їх варіант: 

Ціль 1. Подолання бідності.  

Ціль 2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя.  

Ціль 3. Забезпечення гендерної рівності.  

Ціль 4. Зменшення дитячої смертності.  

Ціль 5. Поліпшення здоров’я матерів.  

Ціль 6. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції / СНІДу й туберкульозу та 

започаткування тенденції до скорочення їх масштабів.  

Ціль 7. Сталий розвиток довкілля (Цілі розвитку Тисячоліття. Україна, 

2010).  

Варто відзначити, що глобальні світові передумови розвитку вищої 

університетської освіти в Україні співвідносяться з суто національними 

детермінантами. 

Протягом періоду 1991–2021 років, починаючи з набуття Україною 

статусу незалежної держави, в нашій країні почали формуватися ринкові 

відносини в економіці, утім вони почали впливати й на вищу освіту, а саме:  

- істотно розширились масштаби освіти; 

- значно збільшились витрати на неї; 

- посилився вплив освіти на розвиток економічної теорії, економічних 

механізмів державного управління, темпи соціально-економічного зростання, 

ефективність індивідуального, колективного й суспільного виробництва, 

диференціацію заробітної плати найманих працівників тощо; 
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- відбулось проникнення принципів, методів і механізмів ринкової 

економіки в сферу академічної діяльності, стрімка комерціалізація діяльності 

в освітній і науковій сфері, виникнення соціально-економічного явища 

«академічного капіталізму» та феномену академічного підприємництва 

(Романовский, О., 2014)  

Проте ринкова трансформація української системи освіти сприяла 

появі нових протиріч і проблем, а саме: 

− відносно низькі обсяги державного фінансування освітніх установ; 

−послаблення системи державних гарантій і регулюючої ролі держави 

у сфері освіти; 

− низький рівень доходів більшості громадян обмежує можливості 

здобуття освіти, призводить до регіонального «замикання» ринку освітніх 

послуг (Кулініч, О. & Зарецька, Л., 2014 ). 

В Україні відбулася зміна суспільної парадигми – від технократичної 

до інформаційної. Ці трансформаційні процеси засвідчили, що базовим 

чинником соціально-економічного зростання, міжнародного обміну та 

конкурентоспроможності України став інтелектуальний капітал нації, а саме: 

високоосвічений людський капітал, нові знання та інноваційні технології, 

тобто відбулась інтелектуалізація суспільства (Титенко, О., 2015). 

Є вагомим, що в Україні складається національна інноваційна система, 

що містить такі складові: 

1) комплекс інститутів, які беруть участь у виробництві, передачі і 

використанні знань:  

 фірми та створені ними мережі; 

  наукова система; 

 дослідницькіустанови;  

 елементи економічної інфраструктури; 

2) елементи, які впливають на інноваційний процес:  
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 контекст, що створюється макроекономічною політикою та іншими 

формами державного регулювання;  

 система освіти та професійної підготовки;  

 особливості товарних ринків;  

 особливості ринку праці;  

 система фінансування інновацій; комунікації (Полуяктова, О., 

2017). 

За даними досліджень, які проводила ООН на початку XXI ст., Україна 

посідала одне з перших місць у світі за кількістю наукових співробітників. 

Рівень освіченості українців перевищував середній індекс країн Східної 

Європи і СНД (UkrMedia). 

Відбулись зміни в соціальній політиці нашої держави, стратегія якої 

задекларована в Конституції України, де вона визначається як пріоритетний 

напрям. При цьому найвищою соціальною цінністю проголошено людину, її 

життя, честь і гідність, а основним обов’язком держави – утвердження й 

забезпечення прав і свобод людини. Конкретизація цих положень знаходить 

своє відображення у статтях 46, 48, 49, у яких визначається: 

 право громадян на достатній життєвий рівень для себе і для своєї 

сім’ї; 

 право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування; 

 право громадян на соціальний захист за віком, у випадку хвороби, 

інвалідності, втрати годувальника та в інших випадках, передбачених 

законом.  

У Конституції України також наводяться основні риси завдань 

соціальної держави (Конституція України, 2020).  

У «Національній доповіді про людський розвиток» (2011 р.) визначено 

формат основних цілей людського розвитку, який акумульовано у трьох 

напрямах: 
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1) можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан 

здоров’я; 

2) доступність знань, одержання освіти;  

3) наявність засобів, що забезпечують гідний рівень життя (Україна: на 

шляху до соціального залучення, 2011). 

Проте, ураховуючи реалії сьогодення, Україну, на відміну від Норвегії, 

не можна вважати соціальною державою. Тому що соціальна політика країни 

є лише реакцію на кризові явища в суспільстві й подолання їх наслідків.  

Отже основними соціальними пріоритетами в Україні є такі: 

 регулювання доходів у цілому, в т. ч. гарантування мінімальної 

заробітної плати, захист грошових заощаджень населення (вклади в банках, 

державні облігації, страхові поліси), індексація фіксованих доходів, 

справедлива система пенсійного забезпечення, надання допомоги 

найбіднішим верствам населення; 

 регулювання ринку праці, що включає в себе забезпечення 

зайнятості населення і надання допомоги на випадок безробіття, створення 

системи підтримки та перекваліфікації тимчасово непрацюючих осіб, 

створення умов для вільного вибору професії та місця праці, здобуття 

бажаного рівня загальної й спеціальної освіти;  

 забезпечення охорони здоров’я населення незалежно від рівня його 

доходів (Носова, О., 2013). 

Є суттєвим, що держава намагається соціалізувати свою діяльність, 

ставить перед собою цілі, характерні для держав соціального добробуту, а 

саме: забезпечення вільного розвитку людини та її добробуту. Проте умови 

для саморозвитку особистості має створювати як держава, так й самі люди. 

До того ж соціальна політика на сьогодні спрямована на зниження 

рівня бідності та зменшення диференціації доходів населення за рахунок 

стимулювання випереджальних темпів зростання заробітної плати, 

посилення адресної соціальної підтримки. Перспективними орієнтирами 
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соціальної політики в Україні є підвищення добробуту народу і всебічного 

розвитку особистості. 

Є природнім, що кризові явища в соціально-економічній сфері 

суспільства мають певні наслідки в соціокультурній площині України. 

Так, низка науковців у своїх студіях звертає увагу на соціокультурну 

трансформацію сучасного українського суспільства (В. Андрущенко, 

Є. Борінштейн В. Кремень, В. Молодиченко, А. Ручка), особливості якої 

полягають у тому, що ця трансформація проходить «високоактивно». Проте, 

соціокультурні зміни в Україні відбуваються вкрай нестабільно, коли стан 

українського суспільства, як і його ціннісний зміст є близькими до 

хаотичного. Оскільки, українське суспільство, є поліетнічним, 

функціонально і культурно диференційованим, має розгалужену систему 

соціального управління (Борінштейн, Є., 2013, с. 12–13). Відтак 

соціокультурна трансформація, яка зараз відбувається в Україні, зумовлює 

ціннісні зміни, що відбуваються як на рівні суспільства загалом, так і в його 

окремих соціальних групах, пов’язаних з певними етнічними та культурними 

особливостями.  

Утім крім явища соціокультурної трансформації, що відбувається в 

країні, Україна, на думку І. Лар’яновського, знаходиться в стані 

соціокультурної невизначеності. Науковець доводить, що найбільш 

природним для українського суспільства було б сформувати змішаний 

(ідеалістичний) (за П. Сорокіним) соціокультурний тип (Сорокин, П., 1992), 

що потребує виваженого балансу між духовними та матеріальними 

цінностями, коли за мету мають саме цінності духовні, а матеріальні 

вважають лише засобом задля досягнення високої загальнонаціональної 

мети. І. Лар’яновський обґрунтував позицію, що знайти оптимальний баланс 

між матеріальним і духовним у масштабі українського суспільства можливо 

лише за умови подолання негативного впливу «соціокультурного розколу» 

(Лар’яновський, І., 2009).  
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Отже, огляд соціально-економічних передумов розвитку вищої освіти в 

Україні дає підстави констатувати їх неоднозначність. З одного боку, 

позитивними чинниками є такі:  

 європейський вектор розвитку України; 

 зміна суспільної парадигми – від технократичної до 

індустріальної й інформаційної; 

 створення національної інноваційної системи; 

 інтелектуалізація суспільства.  

З іншого боку, соціально-економічна криза, в якій опинилась Україна, 

бойові дії на сході України, соціокультурна невизначеність, пов’язана з 

ціннісною невизначеністю, об’єктивно перешкоджають побудові держави 

соціального добробуту в Україні, яка передбачає державне фінансування 

освіти, рівність можливостей для отримання освіти, гарантію 

працевлаштування. Представимо узагальнене трактування соціально-

економічних детермінант розвитку університетської освіти в Норвегії та в 

Україні на рис.1.2. 

Відтак, зіставлення соціально-економічних передумов розвитку вищої 

освіти в Україні та Норвегії, уможливлюють висновок, що спільним для обох 

країн є європейський вектор розвитку українського й норвезького 

суспільства, що є підставою ціннісних основ змісту вищої освіти, якими є 

людина, мир, екологія, патріотизм, етнічна толерантність, національна 

ідентичність. При цьому різним є формат економічних і соціальних 

передумов розвитку вищої освіти в Норвегії і в Україні. 

Проте, не дивлячись на складні реалії українського сьогодення, в 

Україні завдяки ґрунтовнрму науково-інтелектуальному потенціалу, 

реалізації принципу багатоканального фінансування освіти із залученням 

позабюджетних джерел створена компететнісно зорієнтована, 

студентоцентрована, конкурентноспроможна система вищої освіти. 
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Рис 1.2. Соціально-економічні детермінанти розвитку університетської 

освіти України та  Норвегії. 
 

1.2. Сучасні тенденції вищої освіти в університетах Норвегії у контексті 

визначення її змісту 

Розглянуті в попередньому підрозділі соціально-економічні 

детермінанти уможливлюють висвітлення тенденцій розвитку вищої освіти в 

Норвегії та Україні, що зумовлюють її зміст. Такий науковий крок є 

виправданим, оскільки університетська освіта, як глобалізована система 

підготовки компетентних, конкурентоспроможних фахівців, наукової еліти, у 

Європейський вектор розвитку. 

Реалізація стратегії сталого розвитку. 

Становлення ринкових відносин в усіх сферах 

суспільства. 

Зміна технократичної парадигми розвитку 

суспільства на інформаційну. 

Інтелектуалізація суспільства. 

Створення національної інноваційної системи 
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Реалізація скандинавської моделі 

розвитку» у тренді «держави загального 

добробуту». 

Державне регулювання всіх сфер 

суспільства. 

Монополізація економіки. 

Пріоритет державного сектора зайнятості 

населення. 

Орієнтація на інвестування соціальних 

програм та освіти. 

1. програм програм та освіти. 

 

Соціально-економічні детермінанти розвитку  

університетської освіти в Норвегії та в Україні 
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процесі розробки національної стратегії освіти має враховувати світові 

тенденції. 

Відтак базовими поняттями цього підрозділу є «тенденції вищої 

освіти», «університет». 

Поняття тенденція походить (від лат. tendere – направляю, прагну) й у 

академічному тлумачному словнику української мови визначається як напрям 

розвитку чого-небудь (Білодід, І., 1979).  

У Оксфордському словнику англійської мови тенденція тлумачиться як 

«схильність до певної характеристики чи поведінки» (Dictionaries, 2019). 

Особливої ваги феномен тенденцій набуває саме в компаративних 

дослідженнях. Так О. Локшина вважає, що тенденція є базовою категорією 

компаративістики, виявом спрямованості руху та якісних змін, що 

відбуваються під час цього руху (Локшина, О., 2011, с. 5).  

На думку Н. Лавриченко, тенденція є відображенням закономірностей 

того чи іншого явища (Лавриченко, Н., 2006, с. 17–23). 

Н. Терентьєва вважає, що тенденції варто розглядати як «спрямований 

розвиток будь-якого явища або процесу» (Терентьєва, Н., 2013, с. 21). 

Відтак тенденціями вищої освіти будемо вважати базові напрями її 

розвитку в університетах Норвегії та України. 

Етимологія поняття «університет» походить від німецького Universität, 

від латинського Universitas – «сукупність», universitas magistrorum et 

scholarium – сукупність, об’єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається 

(Нагребельний В., Самойленко О. & Самохвалов В., 2004).  

Традиційно університет визначається як автономний заклад вищої 

освіти, що об’єднує низку факультетів для підготовки фахівців високої 

кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук. Крім освітньої 

функції університети є науковими установами, в яких викладачі спільно зі 

студентами виконують наукові дослідження (Університет). 

Сучасне тлумачення університету, зокрема, представлене в дисертації 

Н. Терентьєвої, пов’язане з аналізом його як соціокультурного феномену, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
file:///D:/Полтава/Downloads/наукові дослідження
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функції якого перетворюють університет на особливу цінність, дозволяючи 

йому реалізувати свою місію в суспільстві (Терентьєва, Н., 2016). 

При цьому університет виступає інструментом соціальних змін у 

економічній, політичній, соціальній сферах, а саме: 

1) університети історично здійснювали культурно-ідеологічний вплив 

на суспільну свідомість;  

2) університети завжди були механізмами відбору та соціалізації 

панівних еліт;  

3) діяльність університетів пов’язана з отриманням нових знань та 

проведенням наукових досліджень; 

4) підготовка кваліфікованої робочої сили («професійний університет») 

(Терентьєва, Н., 2016, с. 24). 

Є суттєвими аксіологічні функції сучасного університету, на яких 

зосереджується у своїх студіях Г. Хоружий. Науковець довів, що «сучасні 

вищі навчальні заклади Європи прагнуть підтримати суспільство, яке 

переживає кризу цінностей і має вийти за рамки вузько економічних 

орієнтацій, переосмислити та сприйняти глибші аспекти моралі та 

духовності» (Хоружий, Г., 2016, с.59). 

З урахування зазначених наукових позицій, наше трактування 

університету пов’язане з його розумінням як соціокультурного, 

аксіологічного феномену, що має свою давню історію, традиції, 

трансформаційний потенціал для усіх сфер суспільства.  

Отже, розглянемо тенденції вищої освіти в університетах Норвегії, яка 

посідає вагоме місце в «північноєвропейській моделі вищої освіти» (термін 

В. Вахштайна) (Вахштайн, В., 2005). 

Сучасний науковий інтерес до норвезької системи вищої освіти 

зумовлен декількома причинами. Серед них В. Вахштайн виділяє наступні. 

1. Норвегія посідає перші місця в рейтингах ООН завдяки своїй системі 

освіти. Показники її функціонівання «перекривають» успіхи більш 

економічно розвинених країн (США, Канада) і стабільно забезпечують 
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Норвегії місце в першій п’ятіртці за рівнем розвитку людського потенціалу у 

світі. 

2. Норвегія знаходиться на четвертому місці за рівнем освіти у світі 

(Education Index 0,916 за даними 2016 року) і на першому місті за кількістю 

коштів на одного студента (Рейтинг стран мира, 2018).  

3. Норвегія є яскравим прикладом «північноєвропейської моделі» в 

організації системи вищої освіти. Будучи одночасно егалітарною, 

централізованою й соціально зорієнтованою, вона акумулює характерні риси 

систем вищої освіти в країнах Північної Європи. 

4. У Норвегії відбуваються реформи вищої освіти, зорієнтовані на цілі і 

завдання Болонського процесу. При цьому вихід на міжнародний ринок 

виявляє як сильні, так і слабкі сторони існуючої освітньої системи. Тобто 

проблеми, що виникають у контексті інтернаціоналізації освіти не є 

виключно «норвезькими» – вони типові для країн з сильною соціальною 

орієнтацією освіти, що вбудовуються сьогодні в загальноєвропейський 

освітній простір (Вахштайн, В., 2005). 

До норвезької системи вищої освіти входить 6 університетів, 7 

спеціалізованих університетських інститутів, 28 університетських коледжів, 

2 Національні академії мистецтв і 29 приватних вузів, діяльність яких 

курується й фінансується Міністерством освіти і наукових досліджень (з 1981 

по 1982 – Міністерство освіти, науки і церкви) (Филипповец, Л., 2006, с. 99). 

У Норвегії існують й інші органи, що відповідають за певні аспекти 

вищої освіти: 

 Норвезьке агентство із забезпечення якості освіти (NOKUT) 

(NOKUT, 2014). Це незалежний орган, що несе відповідальність за оцінку і 

визнання кваліфікацій в галузі вищої та вищої освіти. 

 Норвезьке агентство з міжнародного співробітництва та підвищення 

якості вищої освіти (DIKU) керує національними програмами стимулювання 

якісного розвитку норвезької вищої освіти, а також програми міжнародного 

співробітництва (наприклад, Erasmus +). 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://www.nokut.no/en/about-nokut/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://diku.no/en/about-diku
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://diku.no/en/about-diku
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 Норвезький директорат з ІКТ та спільних служб вгалузі  вищої 

освіти і досліджень (Unit) реалізує основні послуги для норвезьких наукових 

закладів і закладів вищої освіти. 

 Skills Norway (Kompetanse Norge) є національним управлінням 

навчання протягом усього життя, що сприяє гнучкому навчанню й 

забезпеченню норвезького суспільства кваліфікованою робочою силою 

(Education Policy Outlook: Norway, 2020). 

Університетський сектор вищої освіти в Норвегії почав ґрунтовано 

розвиватися лише в 60-х рр. ХХ століття. До того часу в країні існував тільки 

Королівський Університет Фредеріка, на честь короля Данії та Норвегії, який 

було засновано в 1811 році, коли Норвегія перебувала під владою Данії й 

університет створювався як центр датського політичного впливу. У 1939 р. 

він став Університетом Осло (Universitetet i Oslo) й поступово перетворився 

в центр національно зорієнтованої вищої освіти Норвегії.  

У сучасний період університет Осло є найпрестижнішим закладом 

вищої освіти країни, що має статус державного. Університет посідає 65 місце 

у рейтингу найкращих університетів світу й має п’ять випускників – 

лауреатів Нобелівської премії.  

Заклад об’єднує 43 департамента, 15 дослідницьких центрів та 10 

музеїв. Освітня структура університету містить теологічний, педагогічний, 

юридичний, медичний, стоматологічний факультети, факультет мистецтв, 

математичних та природничих, а також соціальних наук. При цьому 

найстарішим є факультет теології, який було створено разом із заснуванням 

університету, а наймолодшим – педагогічний факультет, що створено в 1996 

році. 

Контингент університету складає 32 тис. студентів (із них 2 тис. 

іноземців) та 8 тис. викладачів. Варто відзначити, що університет Осло 

приваблює студентів з різних країн можливістю отримати елітну освіту та 

диплом, який визнається в усьому світі. Є суттєвим, що саме Університет 

Осло має максимальну кількість програм, розроблених спеціально для 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://www.unit.no/en/about-unit-0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://www.unit.no/en/about-unit-0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=no&tl=uk&u=https://www.kompetansenorge.no/om-kompetanse-norge/
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студентів-іноземців, які відрізняються гнучким графіком, професіоналізмом, 

творчим підходом та доступністю. До того ж університет Осло пропонує 

річні підготовчі програми, що містять безкоштовне вивчення норвезької 

мови, історії, економіки та політики Норвегії.  

Університет Осло пропонує низку освітніх магістерськіх програм, а 

саме:  

 Економіка (Economics);  

 Економіка охорони здоров’я та управління (Health Economics and 

Management);  

 Економіка охорони здоров’я, політика та управління (Health 

Economics, Policy and Management);  

 Інновації та підприємництво (Innovation and Entrepreneurship);  

 Міжнародне публічне право (Public International Law); Морське 

торговельне право (Maritime Law);  

 Розвиток, навколишнє середовище та культурні зміни (Development, 

Environment and Cultural Change);  

 Політика у сфері освіти та глобальні зміни (Educational Policies for 

Global Development); 

 Дослідження миру та конфліктів (Peace and Conflict Studies) та ін. 

Варто відзначити, що Університет Осло на сьогоднішній день 

залишається єдиним класичним університетом Норвегії. Оскільки більшість 

норвезьких регіональних університетів мають певну спеціалізацію 

(Universitetet i Oslo). 

Відтак, базуючись на класичній структурі й спрямованості 

університету, маємо констатувати, що ціннісний компонент змісту освіти в 

цьому університеті буде пов’язаний з цілісним розвитком аксіосфери 

особистості як системі ціннісних уявлень, відносин, оцінок та інших 

компонентів ціннісної свідомості, а також ієрархічних зв’язків між ними.  
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Варто відзначити, що більшість норвезьких регіональних університетів 

має певну спеціалізацію. 

Найкращим державним університетом Норвегії після Університету 

Осло є Бергенський університет (Universitetet i Bergen), заснований в 1946 р. 

на базі шести незалежних коледжів й складається відповідно з шести 

факультетів: гуманітарного, юридичного, математики та природничих наук, 

медико-стоматологічного, психологічного, суспільних наук, на яких 

навчаються 14,5 тис. студентів. Будівлі університету розташовані переважно 

в центрі міста Берген. До того ж до складу університету входить Бергенський 

музей, заснований у 1825 р., що містить відділення культурної та 

природничої історії, крім того до його складу входить ботанічний сад. 

Університет має декілька центрів поглиблених досліджень, які фінансуються 

Норвезькою радою досліджень, а саме: Центр кліматології ім. Б’єркнеса; 

Центр вивчення Середніх віків; Центр геобіологічних досліджень; Центр 

інтегрованих досліджень нафти (Universitetet i Bergen). 

Провідними тенденціями розвитку Бергенського університиетиу є такі: 

1. Посилена конкуренція щодо набору найкращих співробітників 

та студентів, фінансування досліджень. При цьому університет 

спрямований на досягнення конкурентноспороможності, як на 

національному, так й на міжнародному ринку праці. 

2. Посилена взаємодія із суспільством на засаді культури 

співробітництва та інновацій, що є частиною професійного середовища.  

3. Прагнення до змін щодо фундаментальної ролі та цінностей 

університету. 

Є примітним, що університет входить в асоціацію університетів 

Європи Утрехтська мережа (Utrecht Network), що сприяє інтернаціоналізації 

вищої освіти у форматі літніх шкіл, обміну студентами та викладачами, 

присвоєння наукових ступенів. 
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Відтак, ураховуючи структуру й специфіку Бергенського 

університету, є очевидним, що освітній процес у ньому буде сприяти 

формуванню ціннісного ставлення до дослідницької діяльності, до 

представників інших етносів й культур, до історії й традицій норвезького 

народу, екології та природної краси Норвегії. 

Університет Тромсе – Арктичний університет Норвегії (Universitetet i 

Tromso – Norges arktiske universitet) було створено в 2013 році шляхом 

об’єднання Університету Тромсе и Університетського коледжу Фінмарка.  

Університет у м. Тромсе було створено в 1968 р. за рішенням 

Парламенту Норвегії, проте офіційно заклад почав свою діяльність у 1972 

році. Університет Тромсе є найбільшим науково-дослідним закладом на 

півночі Норвегії, девизом якого є: «Найпівнічніший університет у світі». 

Місто Тромсе асоціюється з великими полярними експедиціями Нансена і 

Амундсена. Діяльність університету сконцентрована на дослідженнях у сфері 

космічних дисциплін, біотехнології, лінгвістики, мультикультурного 

суспільства, саамської культури, телемедицини, епідеміології, рибного 

господарства, дослідження полярного сяйва. Варто звернути увагу, що 

близькість до Полярного інституту, Інституту морських досліджень та 

Полярного екологічного центру Норвегії забезпечують додатковий статус 

університету Тромсе в якості міжнародного центру арктичних досліджень. 

Контингент університету Тромсе – Арктичний університет Норвегії складає 

більш ніж 9 тис. студентів (з них 15% іноземців) та 2,5 тис. викладачів (з них 

20 % іноземців). Базовими принципами освітньої стратегії університету є 

навчання на дослідницькій основі та інтернаціоналізація освіти. Університет 

реалізує 200 міжнародних угод із закладами освіти Європи, Азії, Африки, 

Америки й забезпечує можливість навчання англійською мовою (Universitetet 

i Tromso).  

Університет Тромсе – Арктичний університет Норвегії пропонує такі 

бакалаврські програми англійською мовою:  
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Арктичний екстремальний туризм (Arctic Adventure Tourism);  

Культурне та творче підприємництво (Cultural and Creative 

Entrepreneurship).  

Отже, статус Університету Тромсе – Арктичний університет Норвегії 

як «найпівнічнішого університету у світі» зумовлює специфіку освітнього 

процесу, що мотивує студентів до науково-дослідницької діяльності різних 

сфер Арктики, ціннісного ставлення до її розвитку, а також спрямований на 

формування екологічних цінностей. 

Норвезький університет природничих та технічних наук (Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet) заснований у 1966 році у м. Трондхейм 

шляхом злиття Норвезької вищої технічної школи (заснована у 1910 р.), 

Колегії наук та мистецтв, Музею природничої історії та археології, 

Медичного факультету та Тронхеймської музикальної консерваторії. Тобто 

окрім технічної освіти університет надає ґрунтовну гуманітарну, медичну й 

соціологічну освіту на факультетах інженерних наук і технологій, 

архітектури й прикладного мистецтва, природних наук і технологій, 

математики та електронної інженерії, мистецтв, медичному, менеджменту, 

соціальних наук. Норвезький університет природничих та технічних наук 

розміщується в декількох кампусах в різних районах міста. Найбільші з них – 

Гльосхьоуген (інженерні та технічні кафедри) та Драгволл (гуманітарні та 

суспільні кафедри); кампуси Тюхолт (морська техніка), Ейя (медицина), 

Калшиннет (археологія), Мідтбюен (консерваторія) та Недре-Ельвехавн 

(академія мистецтв). Контингент університету складає 20000 студентів та 3,3 

тис. педагогів, 50 % яких мають вчені ступені й звання (Norwegian University 

of Science and Technology). 

Заклад вищої освіти бере участь у багатьох міжнародних програмах з 

обміну студентами, викладачами, навчальними програмами.  

У Норвезькому університеті природничих та технічних наук навчається 

приблизно 20 тис. студентів, з яких суттєва кількість – іноземці, для яких 
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університет пропонує більш ніж 30 англомовних магістерських програм 

терміном навчання від 1 до 2 років.  

Розташування університету в гірській місцевості, що дає можливість 

студентам займатися лижним спортом та альпінізмом. Університет є 

організатором Міжнародного Студентського Фестивалю, на якому 

вручається Студентська Премія Миру, аналог Нобелівської Премії Миру 

(Norwegian University of Science and Technology). 

Отже, Норвезький університет природничих та технічних наук сприяє 

формуванню у студентів гуманітарних цінностей, ціннісного ставлення до 

людини, її добробуту, технічних наук, а також естетичні й екологічні 

цінності, ціннісне ставлення до фізичної культури й спорту. 

Ставангерський університет (Universitetet i Stavanger) – знаходиться в 

місті Ставангер, що є нафтовою столицею країни й розташоване на 

півострові на південно-західному узбережжі Норвегії. Це державний 

університет, який засновано в 2005 р. шляхом об’єднання шести державних 

та одної приватної вищіх шкіли Ставангера. У Ставангерському університеті 

навчається більше ніж 9,2 тис. студентів та працюють 1,1 тис. співробітників. 

Структуру Ставангерського університету складають три факультети: 

факультет гуманітарних наук; факультет соціальних наук та факультет 

технічно-природничих наук, 14 інститутів (медичний інститут; інститут 

соціології; норвезька вища школа готельного бізнесу; вища школа торгівлі; 

інститут журналістики, культури та суспільних наук та ін.), 2 національних 

центрів підвищення кваліфікації та археологічного музею (Universitetet i 

Stavanger).  

Освітній процес в Ставангерському університеті спрямований на 

формування цінностей студентів у сфері здоров’я, соціальних служб, сфери 

обслуговування, технічно-природничої освіти. 

Університет Норд (Nord University) державний університет, який 

створено в 2016 р. шляхом об’єднання Університета Нурдланд (University 

Nordland), Університетського коледжу Несни (Nesna University College), 
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Університетського коледжу Норд-Тренделаг (Nord-Trøndelag University 

College ), структура якого містить факультет соціальних наук, біотехнологій 

й аквакультури, бізнес-школу. Університет Норд є одним із базових закладів 

педагогічної освіти, а також – у галузі наук про здоров’я й опіку. Університет 

відомий дослідженнями в області біотехнологій, соціології та океанології. 

Університет Норд бере активну участь у всіх проєктах, що пов’язані з 

Далекою Північчю, а саме: логістікою, судноплавством, збереженням 

екосистем, спостереженням за станом льодовиків.  

Це мультикампусний університет зі студмістечками в центральній і 

північній Норвегії, контингент якого складає 12000 студентів. Університет 

Норд впроваджує студентоцнентровану стратегію освіти, а саме:  

 студенти мають, за бажанням, можливість доступу до 

університету цілодобово – 24/7;  

 кожен корпус має довідкове бюро (Information desk), де можна 

дізнатися аудиторію, розклад занять, безкоштовно позичити лижі, ковзани, 

одежу для катання на лижах, вудочки тощо; забронювати TV-room у 

гуртожитку; орендувати заміський будиночок від університету тощо; 

 органи студентського самоврядування, за фінансуванням 

університету, мають можливість організовувати змагання на каное, день 

міжнародної кухні, музичні вечори, квести, ігри; 

 щотижня в університеті відбуваються зустрічі з представниками 

різних компаній, які мотивують студентів до співпраці, торгів на біржі, участі 

на конференціях, волонтерських акцій, а також запрошують студентів пройти 

стажування з подальшим працевлаштуванням; 

 університет має музичні кімнати (Music room), де знаходяться 

різні музичні інструменти (рояль, електрогітари, барабани і т.п.), де можна 

грати на цих інструментах, або організувати групу; 

 будь-які питання розв’язуються в університеті через електронне 

листування без заяв, підписів високопосадовців, надмірної бюрократії; 
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 у підвальному приміщенні університету розташована 

звукоізольована кімната відпочинку (Stille room) з диванами, стільцями, 

свічками, приємним інтер’єром, де студенти можуть побути в повній тиші, 

почитати на самоті, відпочити або навіть поспати; 

 якщо студент має якість психологічні проблеми й знаходиться на 

межі нервового зриву, то у нього є можливість відвідати університетського 

психолога (він же за сумісництвом священик) (Nord University). 

Отже, маємо констатувати, що освітній процес в Університеті Норд, як 

одному із найбільш студентоцентрованих закладів вищої освіти Норвегії, 

пов’язаний зі сферами Далекої Півночі й спрямований на формування 

ціннісного ставлення до аквакультури, судноплавства, екологічних 

цінностей.  

Представимо загальноорганізаційні аспекти вищої університетської 

освіти в Норвегії.  

Студенти Норвегії не складають вступні іспити й зараховуються до 

університетів на основі конкурсу шкільних атестатів. 

Освітній процес в університеті триває від 3,5 до 4 років. При цьому на 

гуманітарних факультетах учаться на півроку довше, ніж на факультетах 

природничих наук. Освітній процес в університетах акцентовано на розвитку 

винахідливості й творчості. Тому, що саме ці якості, на думку норвежців, 

допомагають людям змінити життя на краще. Найпопулярнішими 

спеціальностями в Норвегії сьогодні є інформатика, журналістика, 

юриспруденція й економіка. 

У червні 2001 р Парламент Норвегії прийняв проект великої реформи 

вищої освіти. З осені 2003 року в норвезьких університетах почали 

реалізуватися такі рівні освіти, як-от: 

 бакалавріат – 3 роки; отримання 180 кредитів відповідно до 

спрямованості вишу та відносної свободи вибору дисциплін; 



70 
 

 
 

 магістратура – 2 роки. отримання 120 кредитів, зорієнтованих на 

отримання більш глибоких знань у певній спеціальності з пріоритетом 

самостійного навчання студента; 

 докторантура (найвищий академічний ступінь Норвегії) – 3 роки, 

виконання дослідження у співпраці з науковим керівником (Філіповець, Л. 

2006). 

Отже, на підставі загального огляду організації освіти та її ціннісного 

потенціалу в норвезьких університетах, проаналізуємо тенденції вищої освіти 

в Норвегії, що зумовлюють визначення її змісту. 

У контексті модернізації всіх ланок сучасного суспільства, у напрямі 

його глобалізації та євроінтеграції особливої ваги набуває тенденція 

інтеграції вищої освіти в європейський освітній простір, яка полягає в 

гармонізації систем вищої освіти суголосно загальноєвропейської освітньої 

політики «європейського виміру в освіті», метою якої є поширення загально 

європейських цінностей у національних системах освіти європейських країн, 

оскільки формат сучасної глобалізації об’єднує людство в єдиний 

соціокультурний простір, в якому освіта стає найважливішим ресурсом 

розвитку.  

Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в сучасній вищій освіті 

регламентуються низкою нормативних документів:  

- Велика Хартія Університетів (Болонья, 1998 р.), яку підписали 

ректори 388 університетів Європи (Magna Charta Universitatum, 1998). 

- Всесвітня Декларація про Вищу освіту для XXI століття: підходи і 

практичні заходи (Париж,1998 р.) (Всемирная декларация о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практические меры, 1998); 

 - Болонська декларація (Болонья, 1999), яку підписали представники 

30-ти європейських країн і на якій була поставлена мета створення 

Європейського простору вищої освіти (Bologna declaration, 1999).;  

- Комюніке міністрів з питань вищої освіти європейських країн «На 

шляху до Європейського простору вищої освіти» (Прага, 2001), в якому була 
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актуалізована мета створення конкурентоспроможної вищої освіти та більш 

адекватних наукових досліджень в університетах, а також запропоновано 

позицію «навчання упродовж життя» (Towards a European Higher Education 

Area, 2001);  

- Комюніке «Європейський простір вищої освіти – Реалізація цілей» 

(Берген, 2005 року), в якому до Болонського процесу приєдналась Україна 

(The European Higher Education Area - Achieving the Goals Communiqué of the 

Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, 2005);  

- Декларація про створення Європейського простору вищої освіти 

(Будапешт – Відень (2010 р.), на якій відбулося офіційне оголошення про 

створення європейського простору вищої освіти (Budapest – Vienna, 2010).  

Вивчення зазначених нормативно-правових документів дало підстави 

виділити базові стратегічні напрями європейської політики у галузі вищої 

освіти, а саме: 

 зближення та гармонізація систем вищої освіти в Європі у форматі 

створенная Європейського простору вищої освіти;  

 співпраця між закладами вищої освіти; 

 академічна мобільність студентів та викладачів; 

 розширення обміну інформацією та досвіду з питань вищої освіти 

країн-членів ЄС; 

 сприяння привабливості вищої освіти для європейських студентів 

та студентів інших країн;  

 створення можливостей для отримання вищої освіти протягом 

життя; 

 реалізація вищої освіти на основі дослідницької діяльності; 

 підтримка системи дистанційного навчання; 

 удосконалення системи управління освітою на засадах принципів 

децентралізації (тобто автономізації, що є управлінням на місцях) і 

диверсифікації (тобто різнобічності й різноспрямованості). 
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Слід зауважити, що в узагальненому вигляді основні ідеї європейської  

політики у галузі вищої освіти акумульовано в монографії Г. Хоружого 

«Європейська політика вищої освіти» (Хоружий, Г., 2016). 

Варто відзначити, що Норвегія однією з перших серед європейських 

країн розпочала реформу системи вищої освіти у відповідності до положень 

Болонської Декларації, а саме «базового трикутника реформ».  

З 2000 у Норвегії впроваджується: 

 трирівнева модель підготовки;  

 використовується європейська система кредитних одиниць ECTS для 

розробки і впровадження нових освітніх стандартів, навчальних планів і 

програм;  

 розвиваються атестаційно-акредитаційні механізми забезпечення 

якості освіти.  

Так Реформа освіти 2003 г., що отримала назву «Якісної реформи» 

(Kvalitetsreformen), була спрямована на стандартизацію якості освіти. З 2004 

року в Норвегії функціонує спеціальний орган контролю якості освіти –

NOKUT (Nasjonal organ for kvalitet i utdannigen), що має статус державного й 

незалежного. Його діяльність спрямована на контроль якості освіти у всіх 

закладах вищої освіти та моніторинг навчальних закладів інших країн, а 

також – на загальне визнання іноземних кваліфікацій. NOKUT виконує ці 

завдання за допомогою таких механізмів, як-от: 

- акредитація вищих навчальних закладів; 

- акредитація програм та курсів вищої освіти; 

- перегляд акредитації; 

- оцінка внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти;  

- оцінка конкретних видів або аспектів забезпечення освіти або 

визначених аспектів; 

- визнання якості вищої професійної освіти; 

- загальне визнання закордонної кваліфікації (NOKUT, 2014). 
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Крім «базового трикутника реформ», пов’язаних з Болонською 

Декларацією, Норвегія реалізує європейські ідеї співпраці між закладами 

вищої освіти й академічної мобільності студентів та викладачів. Прикладом 

інтернаціоналізації освіти може бути університет Осло, Бергенський 

університет, Університет Тромсе – Арктичний університет Норвегії, що 

пропонують низку освітніх програм англійською мовою для іноземців. 

У норвезьких університетах, а саме в Університеті Осло, Університеті 

Норд, Університеті Тромсе – Арктичний університет Норвегії, який відомий 

як міжнародний центр арктичних досліджень активно впроваджується 

європейська ідея вищої освіти на основі дослідницької діяльності.  

Таким чином, суттєвою тенденцією вищої освіти Норвегії є її 

інтеграція в європейський освітній простір. Органічно увійшовши до 

європейського освітнього простору й адаптувавши в тій чи іншій мірі 

тенденції розвитку освіти в контексті Болонського процесу, норвежці дуже 

обмірковано шукають своє місце в загальносвітовій освітній політиці, 

прагнучи відповідати світовим тенденціям і викликам, але не забуваючи при 

цьому і про власні науково-дослідні та освітні інтереси.  

Такий формат освітньої політики, на думку О. Огієнко, зумовлюється 

кількома причинами:  

1) Норвегія є високо розвинутою країною, в якій освіта посідає 

пріоритетне місце в структурі соціально-економічних інституцій;  

2) система освіти відноситься до найегалітарніших у Європі; 

3) система підготовки вчителів визнається однією з ефективних у світі;  

4) за формальними показниками рівності освітніх можливостей 

Норвегія посідає провідне місце в світі (Огієнко, О., 2010).  

Отже, Норвегія має низку національних особливостей та тенденцій 

розвитку системи освіти. Розглянемо їх.  

Як нами зазначалось у попередньому підрозділі роботи, країна 

демонструє унікальність й оригінальність в більшості соціально-політичних, 

економічних інституцій, зокрема, й у системі освіти (Огієнко, О., 2010).  
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Норвезька практика державного регулювання соціально-економічними 

процесами орієнтована на блокування ринкових відносин у сфері освіти, на 

пріоритет, так званої, антиринкової моделі. Тобто пріоритетною 

національною тенденцією розвитку вищої освіти Норвегії є впровадження 

антиринкової моделі вищої освіти. 

Аналіз цієї моделі, здійснений у дослідженні Д. Кучеренко, 

О. Мартинюк (Кучеренко, Д. & Мартинюк, О., 2011) доводить, що для 

подальшого розвитку «суспільства добробуту» держава має взяти на себе всю 

відповідальність за фінансування освіти, хай навіть ціною введення нових 

податків (насамперед, за рахунок збільшення оподаткування великої 

власності). 

Стратегічною ідеєю впровадження антиринкової моделі освіти є 

позиція, що становлення всебічно розвинених громадян у системі освіти має 

бути турботою всього суспільства та – вільним від домінуючого впливу 

ринку. Оскільки ринковий прагматизм формує зневажливе ставлення до 

класичної освіти та науки. При цьому гуманітарні науки більш за інші 

зазнають збитків через практицизм, відсутність поваги до традицій, тобто, на 

думку американського вченого А. Блума (Bloom), відбувається фактична 

деградація гуманітарного знання (Bloom, А., 1987).  

При цьому важливим є те, що освітня політика держави полягає не 

тільки в наданні рівних можливостей на «вході», а й у стимулюванні 

забезпечення рівних результатів на «виході» (Equity in Education. Country 

Analytical Report for Norway, 2004).  

Варто відзначити, що впровадження антиринкової освітньої моделі є 

можливим лише для розвинутих країни світу, до яких належить і Норвегія, 

які обирають стратегію розвитку вищої освіти завдяки державним закладам 

освіти, обмежуючи функціонування приватних ЗВО. До того ж у Норвегії 

державні структури опікують вищу освіту на різних рівнях: законодавчому, 

участі в міжнародних об’єднаннях, забезпеченні співробітництва вищої 

школи та підприємницьких структур у науково-дослідницькій діяльності. 
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Процеси інтернаціоналізації, збільшення вищої освіти розвиваються тут не в 

логіці ринку, а в логіці соціального планування, яке також здійснюється під 

неослабним контролем держави.  

Для норвезької системи вищої освіти характерна відсутність у ній 

приватного сектору. Держава перешкоджає трансформації навчальних 

закладів у підприємства освітнього бізнесу. Оскільки при цьому виникають 

ризики тотальної комерціалізації вищої освіти та неможливості її отримання 

для незаможних прошарків населення.  

Вища освіта в Норвегії безкоштовна. Студенти сплачують лише 

вступний внесок у сумі 30 доларів й посеместрові внески в розмірі 37 

доларів. Є позитивним, що в університетах Норвегії у віданні студентських 

організації перебуває житло, їдальні, медичне обслуговування, що 

фінансуються державою і обходиться студентам досить дешево. Суттєво, що 

будь-який студент у Норвегії (у тому числі й студент-іноземець) може 

отримати кредит або стипендію в Державному фонді освітніх кредитів 

(statens lanekasse) (зазвичай на 20 років із можливим частковим погашенням 

університетом під час навчання студента) для покриття витрат на 

проживання, харчування й навчальні матеріали. Відома статистика, що 

близько 90 % студентів норвезьких університетів звертаються до Державного 

фонду (Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2003/2004, 2004). 

При цьому щорічно 15 тис. норвезьких студентів користуються позиками 

Державного фонду для отримання освіти за кордоном; близько 5 тис. 

студентів беруть позику для участі в міжнародних програмах студентського 

обміну; 6,5 % норвезьких студентів їдуть для продовження освіти в інші 

країни (Statistics Norway, 2004).  

Варто відзначити, що в Норвегії виключно низькі показники залежності 

успішності в навчанні від соціально-економічного стану сім’ї (Aamodt, P., 

2001).  

Відтак впровадження антиринкової моделі вищої освіти є ґрунтовною 

тенденцією її розвитку в Норвегії.  
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Суттєвою тенденцією освітнього простору Норвегії є реалізація 

«освіти впродовж життя», що передбачає установку на навчання на усіх 

етапах життя від народження й до смерті.  

Цей термін має різні англомовні тлумачення: lifelong learning 

(пожиттєва освіта), continuing education (освіта, що триває), continuing 

professional education (професійна освіта, що триває), recurrent education 

(освіта, що поновлюється), permanent education (перманентна освіта), further 

education (подальша освіта). Однак, не зважаючи на різницю в дослівному 

перекладі англомовних термінів, головний фундаментальний принцип 

неперервності в навчанні зберігається в кожному з них. У скандинавських 

країнах прийнято використовувати термін «recurrent education» (освіта, що 

поновлюється). Така освіта передбачає розподіл навчання на рівні частини і 

чергування його з трудовою діяльністю протягом життя. Таким чином 

створюється суспільство, яке навчається (Желуденко, М., 2008). 

«Освіта впродовж життя» є пріоритетним напрямом співробітництва 

скандинавських країн. Оскільки в умовах сучасних цивілізаційних викликів 

майже кожна людина постійно відчуває брак певних знань і має потребу в їх 

регулярному оновленні, тобто освіта стає певною цінністю для людини. У 

форматі цього напряму у 2004 р. було створено Північну мережу з освіти 

дорослих (Nordiskt Nätverk).  

Освіта дорослих у скандинавських країнах має два аспекти, які 

диференціюють її існування:  

1) глобальний, що пов’язаний із загальними глобалізаційними 

процесами;  

2) локальний, що відрізняє різні системи освіти дорослих і визначає 

відмінності цінностей, методів на національному рівні. 

Прпи цьому їх взаємодія є діалектичною (Anweiler, O., 1999). 

Для Скандинавії локальними характеристиками системи освіти 

дорослих є такі, як-от: справедливість, участь та добробут, зорієнтовані на 

забезпечення егалітарності в освіті.  
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Управління скандинавською системою освіти дорослих здійснюється 

на п’яти рівнях:  

1) загально скандинавський; 

2) національний; 

3) регіональний; 

4) локальний;  

5) рівень навчального закладу. (The development and state of the art of 

adult learning and education (ALE), 2008).  

Норвегія першою серед країн світу прийняла Закон «Про освіту 

дорослих» (1976 р.), який декларує право людини на досягнення більш 

гідного рівня життя й гарантує рівні можливості на здобуття знань, умінь та 

навичок для зміцнення відчуття цінності, індивідуального зростання у 

професійній діяльності та суспільному житті. Закон не гарантує право на 

здобуття освіти дорослих за рахунок держави, проте гарантує кредити на 

навчання й надання стипендії (Norwegian Adult Education Law, 2007).  

Варто відзначити, що Закон «Про освіту дорослих» (1976 р.), з одного 

боку, складений суголосно до всіх європейських норм і стандартів, з іншого 

боку, містить ряд положень, які характеризують особливості національної 

системи освіти дорослих. 

1. Освіта дорослих у Норвегії вважається найбільш комплексною серед 

західноєвропейських країн. Вона охоплює всі ланки, що складають систему 

освіти дорослих. 

2.  Закон не розмежовує окремо професійну освіту та загальну освіту 

дорослих. 

3. Організація, управління та планування освіти дорослих здійснюється 

державою, а не місцевими управліннями, як у інших європейських країнах 

(Источники образовательного права, 1976). 

Крім Закону «Про освіту дорослих» (1976 р.) сучасну стратегію 

норвезької політики у освіті дорослих складають Закон «Про навчання» 

(1998 р.), що декларує обов’язкову освіту для дорослих (Lovdata. LOV 1998-
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07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) (Lovdata, 1998, July, 17) та Закон «Про умови праці» (2005 

р.), що закріплює можливість надання освітньої відпустки для тих, хто 

працює на ринку праці не менш ніж три роки, у тому числі два роки в одного 

роботодавця (Lovdata. LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid 

og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (Lovdata, 2005, June, 17).  

Відома також Норвезька реформа компетенцій (the Norwegian 

Competence Reform), яка декларує право дорослих на вищу освіту на основі 

середньої. Цей формат освіти дорослих є поширеним в Північній Європі, де є 

відносно менша потреба в додатковій освіті (Payne J., 2006).  

Відтак, у Норвегії, з одного боку, освіта дорослих включає усі види 

навчання поза основною освітою задля набуття кваліфікацій для 

самоутвердження у сім’ї, спільноті громадян, роботі. З іншого боку, освіта 

дорослих – це складова освітньої системи, яка надає можливість дорослій 

людині впродовж життя удосконалюватися на особистісному й професійному 

рівнях. 

У структурі міністерства освіти створено спеціальний департамент 

(Lovdata. LOV 1976-05-28 nr 35: Lov om voksenopplæring, 1976) (Lovdata, 

1976, May, 28). Важливою науковою установою є Норвезькій Інститут 

досліджень освіти дорослих.  

На сьогодні в Норвегії існує 19 офіційно зареєстрованих асоціацій з 

освіти дорослих, до їх складу входять понад 400 членських організацій, 

зокрема політичні парії, організації робочих і службовців, різні релігійні та 

гуманітарні організації й групи за інтересами. Близько 700 тис. дорослого 

населення щорічно навчається за програмами старшої школи; 38тис. – за 

університетськими й інститутськими програмами. Кожні 10 років усі 

норвежці мають право на річну відпустку зі збереженням повної заробітної 

плати для навчання з метою підвищення кваліфікації (Лук’янова Л. , 2017).  

Варто звернути увагу, що професійна та загальна освіта дорослих не 

розмежовується окремо. 
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Реалізація «освіти впродовж життя в Норвегії має свої результати. 

Частка населення з вищою освітою у віці 25–64 р. у Норвегії складає 30 % 

(Карпенко, О. & Бершадская,  М., 2009).  

Може здатися парадоксальною і навіть, на перший погляд, 

непродуктивною, тенденція щодо ефективної участі системи вищої освіти 

Норвегії в реалізації інноваційної політики держави, з одного боку, а з 

іншого – безпосереднє впровадження досягнень сучасної теорії і практики 

інноваційного розвитку в закладах вищої освіти. Проте ця тенденція є 

продуктивною, оскільки, в сучасний період країна виступає одним з лідерів 

серед країн світу за інноваційністю й посідає 14-те місце в рейтингу за 

показником глобального індексу інноваційного розвитку (індикатор, який 

використовується для оцінки інноваційної складової економіки).  

Є суттєвим, що основна частина фундаментальних наукових 

досліджень відбувається в стінах університетів, дослідні інститути 

відповідають за прикладну науку, а робота з розвитку інноваційного 

потенціалу припадає на сектор бізнесу та інших економічних структур. 

Університети виконують 29 % всього обсягу досліджень у країні. За останні 

30 років науково-дослідний потенціал у даному секторі зріс, що стало 

наслідком як розвитку системи вищої освіти, так і просування 

довгострокових урядових проектів з розвитку фундаментальної науки 

(Талагаева, Д., 2018).  

Важливо, що уряд країни розробив механізми та правила з передачі 

технологій, створених в університетах та дослідних інститутах, промисловим 

підприємствам, що уможливило їх практичне впровадження. Значно 

скоротився інноваційний цикл від висунення нової ідеї до її комерційного 

використання в нових продуктах, технологіях і виробничих процесах. При 

цьому провідними координаторами науково-технічної та інноваційної 

політики виступають три міністерства, а саме: міністерство освіти і науки, 

міністерство торгівлі і промисловості, міністерство місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку.  
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Одним з основних векторів розвитку норвезької системи вищої освіти в 

другій половині ХХ ст. стала тенденція на зближення академічної і 

професійної вищої освіти. Навчальні плани ЗВО набули більшої професійної 

спрямованості, до них увійшли нові прикладні дисципліни соціального й 

технічного характеру. Норвезькі університети органічно наблизилися до 

вимог суспільства, інтегрувалися з економічними структурами й 

інституціями, стали краще розуміти соціальні потреби й активно 

співпрацювати з різними установами для їх задоволення. Тому між 

коледжами та університетами в Норвегії практично немає статусної 

нерівності.  

Сьогодні значна частина коледжів, у зв’язку із переходом до 

дворівневої системи «бакалаврат + магістратура», отримають право 

присвоєння магістерських дипломів. Хоча для вступу до магістратури 

університету випускник коледжу має пройти додаткові курси й представити 

атестат про їх успішне закінчення. 

Щодо змістового наповнення, освітній процес в коледжах є близьким 

до університетського (з тією лише різницею, що студенти не займаються 

науковою діяльністю і не звітуються із загально академічних курсів). 

Наприклад, у коледжах, так само як і в університетах, є широко поширеною 

«проєктна звітність». Проєктні роботи виконуються студентами один раз на 

рік, починаючи з 2-го курсу. Для виконання проєкту студенти утворюють 

групи по 4–5 осіб і розподіляють обсяг тексту, який повинен бути готовий до 

наміченого терміну. Результати проєкту широко обговорюються 

викладачами і студентами. Якщо робота прийнята викладачем курсу, він 

виставляє всім учасникам проєктної групи однакову кількість балів. Групова 

оцінка – одна з основних вимог в системі «колективного навчання» 

норвезьких коледжів (Вахштайн, В., 2005).  

Важливою тенденцією вищої освіти в Норвегії є доцільне поєднання 

елітарності та егалітарності вищої освіти. Варто відзначити, що норвезьке 

суспільство зважено оцінює можливості й переваги елітарної вищої освіти як 
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бази для просування високоефективних соціальних, гуманітарних та інших 

проєктів суспільного розвитку, що не заперечують значущість таких факторів 

оцінки, як престижність, рейтинговість вишів. Але при цьому – абсолютно 

позбавлене будь-якої апологетизації, фетишизації елітарної освіти.  

Відомо, що в сучасний період жоден з університетів та 

університетських коледжів Норвегії не включений у першу сотню рейтингу 

QS World University Rankings 2019. Університет Осло посів у ньому 135-те 

місце; Університет Бергена – 171-ше, інші вузи розташувалися нижче 300-го 

місця. Перші позиції в таблиці посідають університети США і 

Великобританії (QS World University Rankings, 2020). У той же час в 

рейтингу країн світу за індексом рівня освіти Норвегія посідає 5-те місце 

(United Nations Development Programme: Education Index, 2019). Проте, за 

індексом людського розвитку, Норвегія посідає – 1-ше місце (United Nations 

Development Programme: Human Development Index, 2019); за рівнем 

соціального прогресу – 1-ше місце (Social Progress Index, 2019). До того ж 

останнім часом Норвегія стабільно посідає перші місця в рейтингах ООН по 

доходу громадян, тривалості життя, рівня інфляції (не більше 1,5–2 % на рік) 

(Рейтинг стран мира, 2018).  

Така, на перший погляд, парадоксальна статистика зумовлена кількома 

обставинами.  

По-перше, конкурентоспроможність, яку сьогодні демонструє на ринку 

освітніх послуг Норвегія, багато в чому зумовлена «накопиченим 

потенціалом». Це закономірний результат стабільних вкладень в розвиток 

системи освіти протягом останніх 50 років. По-друге, в керівництві держави є 

розуміння того, що інтеграція, інтернаціоналізація освіти неминуче розділяє 

освітній простір на елітарний і масовий сегменти. При цьому низка вишів, 

найбільш інтегрованих у світовий освітній простір й мають певну 

конкурентоспроможність на світовому ринку освітніх послуг, виявляються в 

елітарному сегменті. Проте більшість європейських закладів вищої освіти, 

насамперед провінційних, зазнає серйозних труднощів, які викликані більш 

https://www.topuniversities.com/
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низьким фінансуванням, якісними відмінностями викладацького та 

студентського складу. Тому, керівництво Норвегії вважає, що «гонитва» за 

високим місцем у шкалі рейтингів може стати передумовою втрати 

цінністного потенціалу всієї системи освіти, а також – загострення соціальної 

нерівності в суспільстві.  

Безумовно, рейтингова репутація вишів країни є важливою в контексті 

залучення іноземних студентів і найкращих учених. Однак, деякі іміджеві 

втрати компенсуються повною мірою ефективністю всього освітнього 

процесу в Норвегії. Тому базовим ціннісним орієнтиром освітньої політики в 

Норвегіїї є реалізація егалітарної освіти. Держава й суспільство у своїй 

освітній політиці виходить, перш за все, з позицій соціальної доцільності й 

справедливості, традицій рівності, у тому числі рівності в доступі до вищої 

освіти. Тобто в Норвегії кожна людина має рівне право на освіту незалежно 

від статі, етнічної або національної приналежності, релігійних чи інших 

переконань, сексуальної орієнтації, інвалідності, соціального походження. 

При цьому зростання міжнародної міграції сприяє створенню 

багатокультурного суспільства, що актуалізує необхідність співіснування 

представників різних етнічних груп з корінним населенням, а також 

інтеграції цієї частки населення в норвезький освітні простір 

(Загоруйко Л., 2010).  

До того ж у Норвегії, з метою виключення можливості територіальної 

нерівності в отриманні вищої освіти, коледжі розподілені по країні 

пропорційно чисельності населення (Equity in Education. Country Analytical 

Report for Norway, 2004). Отже, реалізація егалітарності є базовою 

тенденцією вищої освіти Норвегії.  

Протягом останнього десятиліття в Норвегії проголошено курс на 

децентралізацію, що також стала тенденцією державної освітньої політики й 

передбачає урахування особливостей регіону й підтримку та допомогу 

людині здобути освіту, працевлаштуватися й самореалізуватися в тому 

регіоні, де вона народилась. Варто відзначити, що Норвегія має виключно 



83 
 

 
 

низькі показники залежності успішності навчання від соціально-

економічного становища сім’ї та місця її проживання (Aamodt, P. & 

Aamodt, А., 2001).  

Суттєвою цінністю молодих норвежців є регіональна гордість, що є 

втіленням місцевого патріотизму, який формується в закладах освіти (школи, 

коледжі, університеті).  

Яскравим прикладом окресленої позиції є діяльність Університетського 

центру Свальбарда – найпівнічнішого науково-освітнього центру в Норвегії й 

у світі (місто Лонгйір, архіпелаг Шпіцберген). Центр заснований у 1993 році 

як плід кооперації університетів Осло, Бергена, Тромсе й Норвезького 

університету технічних і природничих наук. У ньому щорічно навчається 

близько 450 студентів. Центр фактично реалізував амбітну мету стати у 2020 

році провідним міжнародним центром освіти в Арктиці. Він здійснює освіту 

за бакалаврським, магістерським та PhD рівнями за такими напрямками, як-

от: арктична біологія, геологія, геофізика, розвиток і збереження 

навколишнього середовища. Загальна кількість предметів, що викладаються 

– понад 60. Центр також виступає логістичною базою для організації та 

проведення польових досліджень на архіпелазі. За його безпосередньої участі 

5 норвезьких університетів і наукових організацій є членами Університету 

Арктики (University of the Arctic) – найбільшої міжнародної мережі освітніх і 

науково-дослідних установ (понад 170 організацій з Арктичних та інших 

країн світу і близько 1 млн. студентів), що ведуть дослідницьку діяльність на 

Півночі  (Зайков, К., Калинина М., Тамицкий А. & Шепелев Е., 2016).  

Наступною важливою тенденцією розвитку норвезької системи вищої 

освіти є плідний зв’язок освіти й ринку праці. На думку польського 

професора Марека Квієка (M. Kwiek), «сучасна освіта стає більш ринково 

орієнтованою: більше ринкових відносин, менше регулювання – державні 

сили стають надзвичайно слабкими» (Kwiek, M., 2002, р.5).  

У ЄС взаємодію вищої освіти з ринком праці трактують як її співпрацю 

з промисловістю, урядом і суспільством, тобто визначають як третю місію 
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вищої освіти після освітньої та дослідницької. Така співпраця є доцільною 

для формування у випускників навичок, необхідних для досягнення успіху на 

ринку праці, що є важливим суголосно сучасній інноваційній, глобалізованій 

економіці, заснованій на знаннях. Системи вищої освіти намагаються 

реагувати на вимоги зацікавлених сторін і збалансувати потреби ринку праці 

з іншими пріоритетами. При цьому побудова та підтримка довгострокового 

стратегічного партнерства між вищою освітою та ринком праці 

характеризується як трудомісткий процес (In-Depth Analysis of the Labour 

Market Relevance and Outcomes of Higher Education Systems: Analytical 

Framework and Country Practices Report. OECD, 2017, р. 9) 

У монографії Е. де Вірта (de Weert E.) «Перспективи вищої освіти та 

ринку праці» схарактеризовано системи вищої освіти та ринку праці 

Німеччини, Великобританії, Франції та Скандинавських країн. При цьому 

чинниками взаємодії між вищою освітою та ринком праці автор вважає 

політичні заходи у сфері фінансування вищої освіти, партнерство між 

державним та приватним секторами, створення систем забезпечення якості та 

акредитації освітньої діяльності ЗВО в контексті потреб ринку праці (de 

Weert, E., 2018).  

Е. де Вірт (de Weert E.) у названій праці приділяє також увагу освітній 

діяльності ЗВО, що містить підвищення кваліфікації, розроблення курсів, 

укладання угод з роботодавцями або професійними організаціями, створення 

консультативних служб з питань майбутньої кар’єри або професійної 

діяльності випускників. Автор доводить, що покращення працевлаштування 

випускників є основою нової стратегії реформування вищої освіти в Європі, 

спрямованої на збільшення кількості випускників вищої освіти, підвищення 

якості освітніх послуг, їх відповідності потребам ринку праці 

(de Weert, E., 2018).  

Відтак, останнім часом випускники навчальних закладів є своєрідним 

«товаром», який користується підвищеним попитом. Сьогодні все 

помітнішою на ринку освіти стає нова особа – роботодавець. При цьому 
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важливе місце відводиться тісній співпраці науки, освіти та інноваційній 

діяльності. Така інтеграція дає змогу роботодавцям дієво брати участь у 

формуванні та оснащенні освітніх програм, закладати в умови спеціалізації 

свої технологічні «платформи», активно знайомитися з майбутніми 

випускниками, залучаючи їх до проходження практики та участі в проєктах зі 

своєї проблематики. Цей взаємозалежний тандем між закладом освіти й 

роботодавцем зумовлює певний формат соціального партнерства, який дає 

можливість залучати до участі в роботі державних екзаменаційних комісій 

висококваліфікованих фахівців із виробництва, можливість викладачам 

університетів проходити стажування на підприємствах з метою 

ознайомлення із сучасними технологіями, можливість студентам проходити 

різні види практик на сучасному виробництві (Каленський А., Лузан П., 

Ваніна Н., Пащенко Т., Кравець С. & Пятничук Т., 2018). Зауважимо, що 

аспект дослідження, пов’язаний з тенденціями університетської освіти в 

Норвегії висвітлено у статтях: «Тенденції розвитку вищої освіти в Норвегії» 

(Желанов, Д. , 2020a); «Досвід реалізації освіти впродовж життя в Норвегії. 

(Желанов, Д. ,2020b).  

У силу низки обставин (модернізація народногосподарського 

комплексу, старіння населення, міграційні процеси) ринок праці в Норвегії є 

найбільш складним елементом економіки, бо передбачає урахування 

інтересів робітників та роботодавців щодо визначення ціни праці та умов 

функціонування, а також він відображає практично всі соціально-економічні 

процеси, що відбуваються в державі. При цьому Норвегія зорієнтована на 

урахування негативного досвіду країн Євросоюзу, пов’язаного з переходом 

від вищої освіти до ринку праці, у процесі якого випускники стикаються з 

багатьма проблемами: тривалий період пошуку роботи, невідповідність 

кваліфікації вимогам роботодавців, безробіття (Мосьпан, Н., 2019).  

Проте на норвезькому ринку праці також виникають певні труднощі. 

Має місце часткова зайнятість, а також значний рівень прихованого 

безробіття серед високоосвічених молодих фахівців, які продовжують 
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навчання, оскільки не можуть знайти місце для реалізації своїх навичок на 

ринку праці.  

Отже, Норвегія є «соціальною державою», в якій освіта є пріоритетною 

інституцією. Окреслені вище тенденції вищої університетської освіти в 

Норвегії зумовлюють провідні ціннісні орієнтири освітньої політики Норвегії 

в галузі вищої освіти, як от:  

1) поєднання глобального та національного в норвезькому освітньому 

просторі, що передбачає поступову його еволюцію в руслі загальносвітових 

тенденцій при збереженні низки особливих рис, що відрізняють їх від 

моделей освіти й науково-дослідних систем більшості розвинених країн; 

2) упровадження антиринкової моделі, що передбачає блокування 

ринкових відносин у сфері освіти; відсутність у вищій освіті приватного 

сектору, як засобу її комерціалізації;  

3) забезпечення егалітарності освіти, що базується на позиції 

соціальної доцільності й справедливості, традиції рівності в доступі до вищої 

освіти, що гарантує кожній людина рівне право на освіту незалежно від статі, 

етнічної або національної принадлежності, релігійних чи інших переконань; 

4) реалізація «освіти впродовж життя», що передбачає установку на 

навчання на усіх етапах життя від народження й до смерті;  

5) децентралізація освіти, що передбачає урахування особливостей 

регіону й підтримку та допомогу людині здобути освіту, працевлаштуватися 

й самореалізуватися в тому регіоні, де вона народилась, що сприяє 

формуванню регіонального патріотизму молодих норвежців; 

6) ефективна участь системи вищої освіти Норвегії в реалізації 

інноваційної політики держави. 

 

1.3.Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: спільне та відмінне з 

Норвегією 

У попередньому підрозділі дисертації було розглянуто тенденції 

розвитку вищої освіти в Норвегії у контексті визначення її змісту. Цей 
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підрозділ дисертації присвячено висвітленню тенденцій розвитку вищої 

освіти в Україні й з’ясуванню спільного й відмінного із тенденціями вищої 

освіти Норвегії. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

пріоритетним завданням сучасної вищої освіти було визначено забезпечення 

доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України 

відповідно до вимог інноваційного, сталого, демократичного розвитку 

суспільства, економіки, науки, культури (Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки, 2012). У цьому нормативному документі 

також зазначено, що інтеграція України у світовий освітній простір вимагає 

постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних 

шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження 

інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу 

всіх її громадян до якісної освіти, модернізації змісту освіти і її організації 

адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення 

безперервності освіти та навчання протягом усього життя, розвиток 

державно-громадської моделі управління (Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки, 2012).  

Варто відзначити, що міжнародна співпраця України в галузі освіти 

має вже солідний термін і почалася з травня 1954 р. з членства в ООН з 

питань освіти, науки і культури, а з грудня 1962 р. Україна має Постійне 

представництво при ЮНЕСКО. Як постійний член цих організацій, Україна, 

з метою зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення до 

загальносвітових процесів, сприяє розширенню міжнародного 

співробітництва наукових, освітніх і культурних інституцій. Утім саме ХХІ 

століття є знаковим у контексті залучення українських фахівців до участі у 

глобальних проєктах (розвиток інформаційного суспільства, збереження 

світової інформаційно-цифрової спадщини, демократизація кіберпростору, 

забезпечення сталого розвитку, етика науки, біоетика, формування нової 
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глобальної екологічної етики, збереження матеріальної та нематеріальної 

культурної спадщини в умовах глобалізації та ін.) (Кучик, О., 2007). 

Відтак, беручи до уваги окреслені стратегічні позиції, можна виділити, 

як найбільш глобальну тенденцією сучасної вітчизняної вищої освіти, її 

Європейську орієнтацію, тобто європеїзацію, яка активізувалась з моменту 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.), (Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС) проте варто зазначити, що євроінтеграційні 

процеси саме в системі вищої освіти розпочалися значно раніше й були 

задекларовані в низці нормативно-правових документів, які ми розглянули у 

підрозділі 1.2. 

Актуальні питання становлення сучасної європейської парадигми 

вищої освіти висвітлено в наукових студіях В. Андрущенка (Андрущенко, В., 

Андрущенко, Т., & Савельєв, В., 2014); В. Кременя (Кремень В., 2009), 

В. Лугового (Луговий В. &Таланова Ж., 2011); C. Сисоєвої (Сисоєва С. & 

Кристопчук Т., 2012); Г. Хоружого (Хоружий, Г., 2016). Процеси 

глобалізації, інтернаціоналізації, розвитку європейського виміру освіти 

проаналізовані в роботах Н. Авшенюк (Авшенюк, Н., 2016); О. Локшиної 

(Локшина, О., 2018); О. Огієнко (Огієнко, О., 2009); А. Сбруєвої (Сбруєва, А., 

1999); Г. Хоружого (Хоружий, Г., 2012).  

Поняття «європеїзація» достатньо широко трактується в науковому 

дискурсі. Так Дж. Олсен (J. Olsen) уважає, що концепція європеїзації 

використовується для визначення змін у контексті європейської інтеграції; 

визначення європейської політики на європейському рівні, яка згодом 

реалізується на національному рівні й призводить до змін у національній 

політиці (Olsen, J., 2010).  

На думку Т. Борзел (T. Borzel) – це процес адаптації національної 

політики до європейського політичного курсу (Borzel, T., 1999, р. 574). 

К. Радаеллі (C. Radaelli) відносить «європеїзацію» до процесів 

будівництва, дифузії та інституціоналізації формальних і неформальних 

правил, процедур, політики парадигм, стилів, «способів ведення справ», 



89 
 

 
 

загальних переконань і норм, які першими визначаються на рівні ЄС, а потім 

переносяться до змісту національних структур і політики 

(Radaelli, C., 2003, р. 30).  

Більш узагальненим визначенням європеїзації, що акумулює попередні, 

і на якому будемо базуватися у роботі, є підхід, відповідно до якого процес 

європеїзації розуміється як «європейський шлях» до управління єдністю та 

різноманітністю вищої освіти в Європі 

(Zgaga, P., Teichler, U. & Brennan, J., 2018).  

Отже, синхронізація вимірів української вищої освіти з європейськими 

характеристиками стала суттєвою рисою вітчизняного освітнього простору. 

Ми погоджуємося з думками науковців (Н. Авшенюк, О. Огієнко, 

А. Сбруєва, Г. Хоружий) щодо напрямів європеїзації вищої освіти в Україні. 

Це такі напрями, як-от:  

 зближення та гармонізація систем вищої освіти в Європі у форматі 

створення Європейського простору вищої освіти;  

 співпраця між закладами вищої освіти; академічна мобільність 

студентів та викладачів;  

 розширення обміну інформацією та досвіду з питань вищої освіти 

країн-членів ЄС;  

 сприяння привабливості вищої освіти для європейських студентів та 

студентів інших країн;  

 створення можливостей для отримання вищої освіти протягом життя; 

реалізація вищої освіти на основі дослідницької діяльності;  

 підтримка системи дистанційного навчання; удосконалення системи 

управління освітою на засадах принципів децентралізації (тобто 

автономізації, що є управлінням на місцях) і диверсифікації (тобто 

різнобічності й різноспрямованості) (Хоружий, Г., 2016). 

Представимо перспективні напрямами європеїзації вітчизняної вищої 

освіти. 
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Одним із таких напрямів є конвергенція з європейськими країнами 

ключових показників, які визначають вектори та сутність розвитку 

національної вищої освіти. Такими показниками є ключові компетентності. 

Оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж 

життя, було схвалено 17 січня 2018 року в Європейському Парламенті та Раді 

(ЄС) (Про основні компетенції для навчання протягом усього життя, 2018).  

Вона містить такі складники, як-от: грамотність, компетентність у 

мовах; математична компетентність; компетенція в науці; компетенції в 

технології та інженерії; цифрова компетентність, особиста, соціальна та 

навчальна компетентність; громадянська компетентність; культурна 

обізнаність та самовираження, підприємницька компетентність. 

Варто відзначити, що новими у цьому переліку були цифрова 

компетентність (впевнене, критичне і відповідальне використання та 

взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності та 

участі у житті суспільства) та підприємницька компетентність (уміння 

планувати й управляти проєктами, які мають культурну, соціальну або 

комерційну цінність, що базується на навичках творчості, критичного 

мислення, ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацювати) (Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя, 2018).  

Про актуальність цифрової компетентності свідчить факт 

запровадження Європейською комісією у 2016 році Рамки цифрової 

компетентності для громадян (Dig Comp 2.0: Digital Competence Framework 

for Citizens) (Vuorikari R., Punie Y., Carretero S. &Vanden Brande G., 2016).  

Ця Рамка містить такі рівні: базовий користувач, незалежний 

користувач, професійний користувач й охоплює п’ять сфер цифрової 

компетентності: інформація та цифрова грамотність, комунікація та 

співробітництво, створення цифрового контенту, безпечність, вирішення 

проблем. 

У 2017 році на конференції в Брюсселі було представлено її 

деталізований у дескриптори варіант під назвою «Рамка цифрової 
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компетентності для громадян: вісім рівнів майстерності з прикладами 

використання» (DigComp 2.1: Digital Competence Framework for Citizens) 

(Carretero S., Vuorikari R. & Punie Y., 2017).  

Цей європейський стратегічний документ містить дескриптори з 

восьми рівнів майстерності і є описом кожного рівня з відповідними 

знаннями, уміннями та навичками, описаними в одному дескрипторі для 

кожного рівня й кожної компетентності, загалом – 168 дескрипторів 

(Carretero S., Vuorikari R. & Punie Y., 2017).  

На основі європейської концептуально-еталонної моделі цифрової 

компетентності для громадян (DigComp 2.1. The Digital Competence 

Framework for Citizens) було розроблено Рамку цифрової компетентності для 

громадян України (2021 р.) (Опис рамки цифрової компетентності для 

громадян України, 2021).  

Ця рамка містить чотири виміри:  

1) сфери компетентностей (їх пропонується 6): С. 0 – основи 

комп’ютерної грамотності; С. 1 – інформаційна грамотність, уміння 

працювати з даними; С. 2 – створення цифрового контенту; С. 3 – 

комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві; С. 4 – безпека в 

цифровому середовищі; С. 5 – розв’язання проблем у цифровому середовищі 

та навчання впродовж життя;  

2) назви і дескриптори компетентностей (30 компетентностей);  

3) рівні володіння компетентностями (базовий (А1, А2); середній 

(В1, В2); високий (С1, С 2)) за критеріями: складність завдань, автономність 

роботи, пізнавальний домен;  

4) знання, вміння, навички, що містить кожна компетентність 

(Опис рамки цифрової компетентності для громадян України, 2021).  

Отже, базовими показниками вітчизняної вищої освіти, суголосними 

європейському виміру є ключові компетентності протягом життя, зокрема 

цифрова компетентність. Щодо змісту освіти, критеріями його європеїзації є 

сучасні підходи до трактування якості вищої освіти. 

https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf
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Першу спробу міжнародної концептуалізації проблеми якості вищої 

освіти було здійснено в документі «Всесвітня Декларація про Вищу освіту 

для XXI століття: підходи й практичні заходи» (World Declaration on Higher 

Education for the Twenty-First Century: Vision and Action), яка була прийнята 

на конференції ЮНЕСКО восени 1998 року. У цьому документі якість вищої 

освіти презентована як ґрунтовна полівекторна стратегія, що охоплює всі її 

функції та види діяльності ЗВО, а саме: навчальні програми, наукові 

дослідження й стипендії, укомплектування кадрами, студентів, будівлі, 

матеріально-технічну базу, обладнання, роботу на благо суспільства й 

академічне середовище (Всемирная декларация о высшем образовании для 

XXI века: подходы и практические меры, 1998).  

У Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) якість вищої освіти 

визначається як «відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 

законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про 

надання освітніх послуг» (Закон України «Про вищу освіту», 2014).  

Відоме тлумачення якості вищої освіти як «сукупності якостей особи з 

вищою освітою, що характеризує її компетентність, ціннісну орієнтацію, 

соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті 

духовні та матеріальні потреби, так й потреби суспільства» 

(Кремень В., 2008). 

Г. Хоружий увів до наукового обігу поняття «культура якості вищої 

освіти», що визначалось науковцем як «сукупність способів, цінностей, норм 

діяльності вищих навчальних закладів, які забезпечують високу якість 

функціонування, відповідність потребам і запитам суспільства, держави та 

прийнятим національним і міжнародним стандартам…» (Хоружий, Г., 2012). 

Відтак, беручи до уваги окреслені наукові позиції, маємо констатувати, 

що в сучасному трактуванні показниками якості освіти у європейському 

вимірі є такі: 
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 відповідність результатів освіти потребам суспільства, тобто освіта, 

будучи одним із ґрунтовних соціальних інституцій суспільства працює у 

напрямі задоволення його потреб, що зумовлюють її зміст; 

 задоволення суспільного попиту на компетентну, 

конкурентноспроможну на ринку праці особистість із сформованими 

навичками ХХІ століття (навчальні та інноваційні навички, уміння 

працювати з інформацією, життєві та кар’єрні навички); 

 гармонізація соціальних норм і вимог до особистості, освітнього 

середовища й системи освіти, що передбачає відповідність вимог і норм в 

такій ієрархії: держава, ЗВО, особистість студента, що приходить в 

університет з певними очікуваннями (якщо освітній процес в університеті 

реалізує ці очікування, студент буде задоволений отриманою освітою, якщо – 

ні, він піде з університету розчарований, що певним чином деструктує 

особистість);  

Отже, у сучасному трактуванні вищої освіти особливої ваги набувають 

аксіологічні аспекти вищої освіти, а також зростання свідомого ставлення до 

здобуття якісної освіти як базової європейської цінності. 

Відтак, європеїзація сучасної вищої освіти пов’язана з тенденцією її 

аксіологізації. У цьому контексті є цікавим підхід В. Андрущенка, який 

пов’язує європейськість сучасного викладача, незалежно від того в якій 

країні він працює з низкою цінностей. Якими є такі: 

 європейська ідентичність, ключовим аспектом якої є 

різноманітність в рамках єдності, що передбачає безупередженне ставлення 

до світу загалом; 

 європейське знання, яке передбачає обізнаність учителя з 

особливостями освітніх систем інших країн, з освітньою політикою 

загальноєвропейського рівня, при поважному ставленні до своєї національної 

системи освіти; 
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 європейський мультикультуралізм, що зорієнтований на 

усвідомлення багатокультурної природи європейської спільноти, з повагою 

ставиться до національної культури та є відкритим до інших культур; 

 європейська мовна компетентність, що повязана з володімнням 

більш ніж однією європейською мовою із відповідним рівнем компетенції, 

що дозволяє викладати іншими мовами;  

 європейський професіоналізм, що дає можливість викладати у будь-

якій європейській країні з позиції європейської перспективи;  

 європейська громадянськість, що містить такі цінності, як повага до 

прав людини, демократія, свобода і є органічною складовою усіх навчальних 

програм (Андрущенко, В., Андрущенко, Т., & Савельєв, В., 2014).  

Отже, глобалізаційні та євроінтеграційні трансформації сучасного 

українського суспільства, а також кризові явища у його соціально-

економічній сфері детермінують зміну потреб, установок, цінностей 

студентської молоді. До того ж свідомість сучасного студентства формується 

в умовах транзитивного (перехідного) суспільства, в якому відбулася не 

тільки зміна державного ладу, а й зміна характеру та якості державно-

політичного управління, що включає кілька одночасних сутнісних переходів: 

від соціалізму до капіталізму, від планової до ринкової економіки, від 

тоталітаризму до демократії, від масового до індивідуально-орієнтованого 

суспільства (Горбатенко, В., 1999).  

Є природним, що цей процес супроводжується переоцінкою цінностей, 

критичним осмисленням досвіду попередніх поколінь, новими уявленнями 

про своє майбутнє і майбутнє суспільства в цілому. При цьому очевидною 

тенденцією сьогодення є радикалізація молоді, пов’язана з певними гострими 

соціальними проблемами, як-от: недостатній зв’язок вітчизняної вищої освіти 

з роботодавцями й відповідно проблеми з працевлаштуванням після 

закінчення ЗВО. Окреслені макро обставини, а також складність та 

багатоаспектність феномену цінностей посилюють актуальність та 
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доцільність аксіологічних вимірів сучасної вищої освіти, зорієнтованих на 

розв’язання проблеми виникнення та трансформації цінностей, ієрархізації та 

домінування певних ціннісних систем у процесі реалізації ціннісного 

компоненту змісту сучасної вищої освіти. 

Ціннісний вимір сучасної вищої освіти зумовлено кардинальними 

змінами у розумінні її сутності та функцій. Освіта почала трактуватися як 

соціокультурне явище, що передбачає привласнення її здобувачами певних 

здобутків суспільства й культури, які поступово стають його особистісним 

досвідом й цінностями. Тобто освіта, як ціннісний феномен, з одного боку, 

тлумачиться як цінність, а з іншого – як середовище формування ціннісної 

сфери особистості. 

Як зауважує Н. Багдасарьян, у всі часи «освіта була значимою 

цінністю. Однак в деякі періоди ця цінність ставала особливо пріоритетною. 

При цьому те, що в самому характері освіти вважалося найбільш істотним, 

зазнавало серйозних змін» (Багдасарьян, Н., 2008, с. 4). Тобто освіта є 

цінністю, що передбачає певний зміст. 

Уважаємо доцільною думку Б. Гершунського щодо визначення 

ціннісніх аспектів сучасної вищої освіти у форматі трьох взаємопов’язаних 

блоків, якими науковець вважає такі: 

1. Як державна цінність – освіта залежить від державної освітньої 

політики, від зацікавленості держави у розвитку освіти та наданні їй 

пріоритетного державного значення. 

2. Як суспільна цінність – освіта зумовлена моральним, 

інтелектуальним, економічним, культурним потенціалом суспільства, що є 

основою громадянського суспільства. 

3. Як особистісна цінність – орієнтація освіти на формування студента 

як суб’єкта саморозвитку й самореалізації (Гершунський, Б., 1998).  

Відтак, при всіх складнощах й суперечностях сучасної вищої освіти, 

маємо констатувати домінування в ній все ж таки гуманістичного початку, у 
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контексті якого аксіологічна парадигма освіти є одним із стратегічних 

тенденцій розвитку вищої освіти в Україні.  

Перспективною тенденцією української вищої освіти є її 

студентоцентровані орієнтири. 

Розглянемо, які студентоцентровані виміри вищої освіти задекларовані 

в державних нормативно-правових документах. 

У Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) (Стаття 1. Основні 

терміни та їх визначення) представлено терміни та їх дефініції, що 

відбивають студентоцентрованість вітчизняної вищої освіти, а саме: 

академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

процессу; особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, 

яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти 

(Закон України «Про вищу освіту», 2014). 

У Професійному стандарті на групу професій «Викладачі закладів 

вищої освіти» (2021 р.) у позиції «Опис трудових функцій» у характеристиці 

базової функції викладача ЗВО «Викладання та навчання» зазначається, що 

«освітній процес побудований на засадах студентоцентрованого, 

компетентнісно-діяльнісного, інтегративного підходів із застосуванням 

методів співпраці» (Професійний стандарт на групу професій «Викладачі 

закладів вищої освіти, 2021). 

У травні 2021 року було затверджено стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти. У пункті 

VІ цього документа «Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання», серед результатів 

навчання (РН 5) зазначено, що магістри цієї спеціальності мають 

«організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, 
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об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти» (Про 

затвердження стандарту вищої освіти, 2021). 

Отже, в останніх нормативних документах, що регламентують процес 

вищої освіти в Україні студентоцентризм задекларовано як її провідний 

стратегічний орієнтир та базова цінність, що цілком відповідає сучасним 

європейським вимірам. 

На нашу думку, сутність студентоцентризму акумульовано в наступних 

позиціях: 

 це сучасна філософія вищої освіти, що базується на турботі про 

студентів, повазі до їх самобутності;  

 це модель вищої освіти, за якої студент з об’єкта перетворюється на 

суб’єкт освітньої діяльності; 

 це принцип академічної культури, яка є суттєвою складовою 

загальної культури;  

 це концентрація зусиль на врахуванні індивідуальних якостей 

студента у межах побудови його індивідуальної освітньої траєкторії;  

 це новий рівень відповідальності ЗВО за створення умов, за яких 

вища освіта стає привабливою для студента; 

 це набуття здобувачами вищої освіти певних конкурентних переваг; 

 це партнерська взаємодія зі студентами, що передбачає 

стимулювання активного зворотнього зв’язку; 

 це розширення прав, але й обов’язків, відповідальності та 

самостійності студента (Студентцентризм у системі забезпечення якості 

освіти в економічному університеті, 2016).  

Суттєвою тенденцією розвитку вітчизняної вищої освіти є її 

міждисциплінарність, що достатньо детально розкрита у працях вітчизняних 

та зарубіжних учених. Так, аналіз сутності стратегії міждисциплінарності та 

напрями її впровадження в сучасному університеті представлено в 

дослідженнях Желанової В. (Желанова, В., 2021). Ґрунтовні принципи 

file:///D:/Полтава/Downloads/Стандарт%20вищої%20освіти%20за%20спеціальністю%20011%20Освітні,%20педагогічні%20науки,%20галузі%20знань%2001%20Освіта/Педагогіка%20для%20другого%20(магістерського%20рівня%20вищої%20освіти):%20https:/mon.gov.ua ›%20vishcha-osvita%20›%202021/05/17
file:///D:/Полтава/Downloads/Стандарт%20вищої%20освіти%20за%20спеціальністю%20011%20Освітні,%20педагогічні%20науки,%20галузі%20знань%2001%20Освіта/Педагогіка%20для%20другого%20(магістерського%20рівня%20вищої%20освіти):%20https:/mon.gov.ua ›%20vishcha-osvita%20›%202021/05/17
file:///D:/Полтава/Downloads/Стандарт%20вищої%20освіти%20за%20спеціальністю%20011%20Освітні,%20педагогічні%20науки,%20галузі%20знань%2001%20Освіта/Педагогіка%20для%20другого%20(магістерського%20рівня%20вищої%20освіти):%20https:/mon.gov.ua ›%20vishcha-osvita%20›%202021/05/17
file:///D:/Полтава/Downloads/Стандарт%20вищої%20освіти%20за%20спеціальністю%20011%20Освітні,%20педагогічні%20науки,%20галузі%20знань%2001%20Освіта/Педагогіка%20для%20другого%20(магістерського%20рівня%20вищої%20освіти):%20https:/mon.gov.ua ›%20vishcha-osvita%20›%202021/05/17
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міждисциплінарної методології обґрунтовано в роботах А. Філіпенка 

(Філіпенко, А., 2017). Комплексна характеристика феномену 

міждисциплінарності представлена в студіях А. Колота 

(Колот, А., 2014, с. 77). 

І. Лисак у своїх працях розглядає пріоритети, переваги й проблеми 

реалізації міждисциплінарності (Лысак, И., 2016). Види міждисциплінарності 

розкрито в працях Дж. Кляйна (J. Klein) (Klein, J., 1990). Освітологічний 

вимір міждисциплінарності в галузі педагогіки представлено в дослідженнях 

В. Огнев’юка, С. Сисоєвої (Огнев’юк В. & Сисоєва С., 2012).  

Актуальність міждисциплінарної орієнтації розвитку сучасної вищої 

освіти зумовлена дослідженнями різних векторів освіти відповідно до 

феноменології філософії, соціології, психології, валеології, математики, 

кібернетики та економіки. Є відомою теза президента НАПН України 

В. Кременя, що «освіта стала полем комплексних досліджень, 

міждисциплінарного підходу й системного аналізу» (Кремень, В., 2007).  

Необхідність й доцільність міждисциплінарності вищої освіти в 

Україні також зумовлена зростаючою швидкоплинністю, змінюваністю 

сучасного суспільства. А. Колот у своїх працях обґрунтував положення, що ті 

зміни, які ще у другій половині ХХ ст. відбувалися упродовж 15–20 років, 

нині стають реальністю за 4–5 років (Колот, А., 2014). Прикладом 

прискорення суспільного розвитку можуть бути події, пов’язані зі світовою 

пандемією, що вплинули на ціннісні, змістові й організаційні аспекти освіти, 

а також стимулювали зміну її формату. 

Перше обговорення сутності міждисциплінарності почалося в 70-х 

роках ХХ ст. й були пов’язані з галуззю природознавства. Восени 1998 року 

на конференції ЮНЕСКО була прийнята «Всесвітня Декларація про Вищу 

освіту для XXI століття: підходи і практичні заходи», яка містила 

рекомендації щодо заохочення міждисциплінарності та 

трансдисціплінарності у розв’язанні проблеми сучасної науки і практики, що 

сприяло появі комплексних досліджень у гуманітарних науках, які 
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базувались на міждисціплінарному підході (World Conference on Higher 

Education in the Twenty-first Century. Vision and Action, 1998).  

Розробниками ідей міждисциплінарності у вітчизняній науці прийнято 

вважати В. Огнев’юка, С. Сисоєву, А. Колота. Представимо позиції 

А. Колота щодо сутності феномену міждисципілінарності, який висвітлює 

міждисциплінарність з 9-ти позицій. Проте, подамо, на нашу думку, 

найбільш важливі в контексті проблеми нашого дослідження, а саме: 

 міждисциплінарність – це можливість виявити, розпізнати, 

сприйняти те, що було прихованим у надрах окремо взятої науки завдяки 

використання методів та інструментарію інших наук; 

 міждисциплінарність – це запозичення взаємопов’язаними науками 

результатів дослідження, теоретичних схем, моделей, категорій, понять; 

 міждисциплінарність – це інтеграція, синергія різних наук у сенсі 

конструювання нових міждисциплінарних об’єктів, предметів задля 

отримання нового когурентного наукового знання (Колот, А., 2014).  

Відтак, базуючись на поданих вище позиціях А. Колота, маємо 

відзначити, що на практиці міждисциплінарність може впроваджуватися за 

такими форматами, як-от:  

 неформальне об’єднання різних наук при збереженні їх 

самостійності й унікальності.  

 створення нових інтегрованих проєктів, міждисциплінарних об’єктів 

дослідження (Колот, А., 2014).  

Міждисциплінарний підхід має низку переваг і пріоритетів, а саме:  

 передбачає взаємодію різних галузей наукового знання у вивченні 

одного й того ж об’єкта, при зосередженні на власному предметі;  

 не обмежує знання, а створює умови для реалізації зв’язків між 

різними науками, що уможливлює отримання необхідних та достатніх знань 

при вивченні об’єкту дослідження;  
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 забезпечуює інтеграцію наукових концепцій, теорій, інформації, 

фактів, методів, з метою отримання системного знання про реальні явища 

освіти; 

 сприяє розв’язанню протиріччя між розрізненим засвоєнням знань та 

необхідністю їх синтезу задля цілісного та комплексного застосування у 

діяльності та житті людини (Лысак, И., 2016). Міждисциплінарність, 

базуючись на ідеях синергетичного підходу, створює умови для відкритості, 

нелінійности, саморозвитку системи сучасної вищої освіти, що пов’язані з 

флуктацією, біфуркацією, тобто випадковістю, коливаннями, 

альтернативністю, які передбачають зростання ролі імпровізації, інтуїції в 

освітньому процесі університету. 

Є суттєвим, що міждисциплінарний підхід реалізується у вітчизняній 

вищій освіті на різних рівнях.  

Реалізація міждисциплінарного підходу на науково-теоретичному рівні 

пов’язана з появою таких наукових галузей, як акмеологія, педагогічна 

аксіологія, освітологія, а також з дослідженням таких професійно-

особистісних, як-от: професійна мотивація, цінності, смисли, рефлексія 

вивчаються в межах філософії, соціології, психології та педагогіки. 

Практичний рівень реалізації міждисциплінарного підходу 

забезпечується шляхом упровадження міждисциплінарних освітніх програм 

для здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти, що ґрунтуються на міждисциплінарних курсах, які 

виникли на стику різних наукових галузей. 

Відтак тенденція міждисциплінарності вищої освіти, з одного боку, 

ґрунтується на розгляді освіти як соціокультурного, аксіологічного 

феномену, що потребує нового, когерентного знання, з іншого боку, 

стимулює розвиток аксіологічного вектору вищої освіти в напрямі 

проєктування ціннісних аспектів її змісту з метою формування ціннісної 

сфери особистості, яка теж має міждисциплінарну природу. 
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Отже міждисциплінарність сучасної вищої освіти є однією із 

перспективних тенденцій сучасної вищої освіти в Україні, що адекватно 

відбиває об’єктивні глобалізаційні та інтеграційні тенденції й детермінанти 

сучасного суспільства, швидкоплинність та прискореність його розвитку. 

Варто звернути увагу, що інтеграційні процеси, що стали суттєвою 

рисою сучасної вищої освіти співвідносяться з тенденцією автономізації 

закладів вищої освіти.  

Доцільність існування автономних ЗВО у засіб збільшення їх 

юридичної, адміністративної та фінансової самостійності було обґрунтовано 

Європейською асоціацією університетів (EUA) в Декларації Глазго (Glasgow 

Declaration. European University Association) (2005 р.). Необхідність 

кардинальних змін в управлінні вищою освітою базувалась на викликах, 

висунутих суголосно вимог Болонського процесу щодо прискорення 

європейської інтеграції (Glasgow Declaration. European University Association, 

2005, с. 2). Об’єктивною передумовою автономізації ЗВО стало 

запровадження Нового державного управління (NPM), сутність якого 

полягала не у домінуванні державної влади, коли діяльність організацій 

державного сектора призводить до системної інтеграції, а напроти – сприяє 

конкурсному відбору. Такий формат державної влади стимулював новий 

підхід до управління вищою освітою, заклади якої можуть працювати як 

сервіс-провайдери, зорієнтовані на задоволення потреб суспільства, а 

держава має створити їм оптимальні умови для конкуренції на ринку освітніх 

послуг. При цьому автономія надає можливість ЗВО презентувати себе в 

конкурентному освітньому середовищі (Maassen, P. & Jungblut, J., 2014, 

с. 11). 

Суголосно окресленим європейським позиціям, у Законі України «Про 

вищу освіту» (2014) задекларовано ствердження основних правових, 

організаційних, фінансових засад функціонування системи вищої освіти, 

умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами 

вищої освіти на принципах їх автономії, поєднання освіти з наукою та 
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виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, 

самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 

держави у каліфікованих фахівцях (Євтух,  М., 2014, с. 37 – 38); (Закон 

України «Про вищу освіту», 2014).  

У межах зазначеної автономії, ЗВО отримали право розробляти та 

реалізовувати освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові програми та 

акретидувати їх в Національній агенції забезпечення якості освіти. Сучасні 

виші мають такі можливості, як-от: 

 самостійно визначати форми організації освітнього процесу та 

форми навчання;  

 обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що 

передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;  

 формувати та затверджувати власний штатний розпис;  

 приймати остаточне рішення щодо встановлення еквівалентності, 

ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань 

доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду 

наукового чи науково-педагогічного працівника, які були здобуті в іноземних 

закладах вищої освіти;  

 запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 

 визначати зміст і програми навчальних дисциплін;  

 присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 

завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;  

 приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 

акредитованими спеціалізованими вченими радами;  

 утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 

підрозділи;  
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 провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 

особами; розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-

науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях 

(Закон України «Про вищу освіту», 2014).  

Ці позиції Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) значно 

розширили арсенал можливостей закладів вищої освіти. У контексті 

проблеми нашого дослідження є важливим факт самостійного визначення 

переліку та обсягу навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін. Тобто ЗВО, з одного боку, може ініціювати 

інформаційне наповнення освітнього процесу дисциплінами ціннісної 

спрямованості, а з іншого – декларувати певні корпоративні цінності. 

Надто важливою тенденцією вітчизняної університетської освіти є 

гармонізація взаємодії вищої освіти з ринком праці, оскільки освіта має 

орієнтуватися на потреби ринку праці, прогнозувати його запити у межах 

конкурентної економіки. Н. Мосьпан під взаємодією вищої освіти з ринком 

праці розуміє «партнерські зв’язки між суб’єктами економічних відносин 

(держава, вища освіта та ринок праці (макрорівень)); заклади вищої освіти та 

підприємства (мезорівень); студенти та роботодавці (мікрорівень)), що 

забезпечує гнучкість регулювання цього процесу, збалансування попиту та 

пропозиції фахівців з вищою освітою на ринку праці, ефективність 

підготовки та розвитку кадрового потенціалу в умовах ринкової економіки» 

(Мосьпан, Н., 2019, с. 57).  

Варто зазначити, що реалізація цієї тенденції у вітчизняному 

освітньому просторі тільки починається й має низку проблем, тобто, на 

сьогодні, вона має більш прогностичний характер. 

Суттєвою проблемою сучасної вищої освіти, на думку С. Бреус, 

М. Денисенко, є невідповідність рівня підготовки випускників вимогам 

ринку праці. «Значною проблемою для всіх випускників, незалежно від рівня 
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їхньої теоретичної підготовки, роботодавці вважають відірваність знань від 

практики, непідготовленість до роботи в реальному бізнесі, нерозуміння 

того, як цей бізнес працює. Оскільки саме ця проблема трапляється 

найчастіше, усі опитані компанії намагаються вирішувати її власними силами 

– шляхом додаткового навчання молодих спеціалістів безпосередньо в 

компанії, а також співробітництва із ЗВО» (Денисенко, М. & Бреус, С., 2013, 

с. 22).  

В умовах ринкової економіки одним з показників ефективності 

взаємодії вищої освіти з ринком праці є рівень працевлаштування 

випускників. Проте, в Україні, з одного боку, підвищується рівень 

забезпечення економіки висококваліфікованими кадрами, а з іншого боку, 

збільшуються проблеми працевлаштування підготовлених фахівців серед 

економічно активного населення. За даними В. Антонюк, під впливом 

демографічних і соціально-економічних процесів, починаючи з 2005 р. в 

Україні намітилася тенденція до звуження обсягів діяльності ЗВО та 

підготовки фахівців й перенасичення ринку праці фахівцями з вищою 

освітою. Порівняно з 2005 р., у 2013 р. чисельність безробітних з вищою 

освітою зросла більш ніж у два рази (Антонюк, В., 2015, с.133).  

Серйозною проблемою взаємодії ринку праці й університетів є 

невідповідність дисциплін, які викладаються в Україні, європейським, а 

також не розробленість механізмів взаємозарахування результатів навчання 

між різними ЗВО України та Європи, що перешкоджає мобільності студентів 

між ЗВО в межах Європи, можливості працевлаштування студентів, 

підвищенню якості вищої освіти в контексті практико зорієнтованого 

характеру знань. До того ж кількість вітчизняних ЗВО, які запровадили 

спільні програми та присвоюють різні ступені вищої освіти спільно з 

університетами інших країн, становить лише 3 % загальної кількості 

українських ЗВО (Денисенко, М. & Бреус, С.,  2013, с. 20). Відтак 

недосконалість взаємодії вищої освіти з ринком праці негативно позначилася 

і на освіті, й на ринку праці, зумовлюючи невідповідність професійних 
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стандартів вимогам виробництва, породжуючи дисбаланс попиту ринку за 

професіями. У процесі експертного опитування, що проводилось Федерацією 

роботодавців України серед власників і керівників промислових підприємств 

і об’єднань, було доведено, що в Україні не вистачає професіоналів 

інженерно-технологічного напряму, агрономів, агроінженерів, апаратників, 

механіків, токарів, операторів промислових машин, слюсарів і 

електрогазозварювальників (Ільїч, Л., 2017, с. 72).  

Н. Мосьпан у своєму дослідженні (Мосьпан, Н.,  2019), ураховуючи 

зазначені проблеми та досвід їх розв’язання в ЄС, пропонує такі напрями 

збалансування взаємодії вищої освіти з ринком праці в Україні, як-от:  

 створення агентства статистики у галузі вищої освіти (de Weert, E., 

2011);  

  спільне розроблення національної рамки кваліфікацій (NQF) 

роботодавцями та урядом (de Weert, E., 2011, с. 47);  

 забезпечення якості вищої освіти у відповідності з вимогами ринку 

праці (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area, 2009, с. 16); 

 державна підтримка випускників під час їх переходу від освіти до 

ринку праці (From education to working life. The labour market outcomes of 

vocational education and training, 2012); (Ward-Warmedinger, M. & 

Macchiarelli, C., 2013);  

 офіційні служби з працевлаштування випускників; 

 консультативні центри з профорієнтації у ЗВО (Мосьпан, Н., 2019). 

 використання різних механізмів забезпечення відповідності між 

попитом і пропозицією фахівців з вищою освітою, а саме: прогнозування 

ринку праці, регулярні опитування випускників, моніторинг 

працевлаштування випускників планування кількості вакансій для певних 

професій правове регулювання урядом професійної зайнятості мобільність 

працівників модернізація необхідних кваліфікацій на всіх рівнях зайнятості 
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(Occupational Regulation in the EU and UK: Prevalence and Labour Market 

Impacts: Final Report, 2014).  

У об’єктивних умовах сьогодення відбувається комерціалізація вищої 

освіти. Оскільки проблема фінансування освіти в Україні розв’язується 

завдяки реалізації принципу багатоканального фінансування освіти із 

залученням позабюджетних джерел. Це такі форми фінансування, як-от: 

 бюджетне – форма централізованого виділення з державного 

бюджету фінансових ресурсів; 

 кошторисне – фінансування відповідно до певного кошторису; 

 пряме – надходження коштів безпосередньо від власників 

заощаджень; 

 непряме – надходження коштів від власників заощаджень через 

фінансових посередників; 

 цільове – виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для 

досягнення певної мети (Сисоєва, С. &Соколова, І., 2016). 

Крім бюджетних асигнувань, університети можуть отримувати кошти з 

додаткових джерел, а саме: 

 кошти, одержані на підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів; 

 плата за надання додаткових освітніх послуг; 

 кошти, одержані за науково-дослідні роботи; 

 дотації з місцевих бюджетів; 

 кредити банків; 

 добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян (Сисоєва, С. & 

Соколова, І., 2016). 

Отже, провідними тенденціями сучасної університетської освіти в 

Україні, що зумовлюють її зміст є такі: 
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1) синхронізація вимірів української вищої освіти з європейськими 

характеристиками; 

2) аксіологізація; 

3) студентоцентрована орієнтація; 

4) міждисциплінарний вимір; 

5) автономізація закладів вищої освіти; 

6) гармонізація взаємодії з ринком праці; 

7) комерціалізація університетської освіти. 

Аспект дослідження, пов!язаний з тендеувями вищої освіти в Україні 

висвітлено у статті «Основні вектори європеїзації сучасної вищої освіти в 

Україні» (Желанов, Д. 2021b). 

Порівняльний аналіз тенденцій розвитку вітчизняної вищої освіти з 

тенденціями розвитку університетської освіти в Норвегії, які були подані у 

попередньому підрозділі, дає підстави виокремити їх спільне і відмінне. 

Представимо їх графічне подання на рис. 1.3. 

Маємо констатувати, що університетська освіта і Норвегії, і України 

розвиваються в напрямі їх європеїзації.  

Для освіти обох країн характерна аксіологізація, особистісний 

студентоцентрований вимір вищої освіти, тобто вона розглядається і як 

цінність, і як площина формування ціннісної сфери особистості. 

І Норвегія, і Україна впроваджують стратегію освіти «впродовж 

життя». При цьому варто відмітити, що в Норвегії освіта дорослих є 

обов’язковою. 

Україна, як і Норвегія намагається розвивати зв’язок ЗВО з ринком 

праці. Проте у вітчизняній вищій освіти участь роботодавців в освітньому 

процесі є дещо обмеженою. Цей аспект вітчизняної вищої освіти знаходиться 

на стадії пошуку й становлення. Проте в Норвегії система вищої освіти бере 

ефективну участь в реалізації інноваційної політики держави. 

Провідною відмінністю університетської освіти Норвегії як «держави 

соціального добробуту» є її егалітарність, антиринковий характер, державне 
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Рис.1.3.Спільне та відмінне в розвитку університетської освіти в 

Норвегії та Україні. 

 

управління, у той час, як в Україні відбувається автономізація закладів вищої 

освіти, їх комерціалізація, що породжує нерівність доступу до 

університетської освіти і додаткових освітніх послуг. 

Варто звернути увагу на міждисциплінарні пріоритети сучасної вищої 

освіти і в Норвегії, і в Україні. 
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Відтак, в тенденціях вітчизняної та норвезької університетської освіти 

є багато спільного. Суттєва відмінність полягає в тому, що Норвегія є 

соціально зорієнтованою державою, яка вважає освіту пріоритетною сферою 

суспільства й може забезпечити її егалітарність. В Україні соціальна політика 

має антикризовий характер й держава може здійснювати соціальну підтримку 

лише певних категорій студентської молоді. 

Висновок до розділу 1 

Аналіз наукової літератури, автентичних англомовних і норвезьких 

джерел, нормативно-правових документів, що регламентують систему вищої 

освіти в Норвегії та Україні, а також вивчення матеріалів сайтів провідних 

норвезьких та вітчизняних університетів дають підстави зробити наступні 

висновки. 

Ураховуючи, що вища освіта є об’єктом і суб’єктом макропроцесів у 

суспільстві, у роботі здійснено розгляд соціально-економічних детермінант 

університетської освіти в Норвегії та Україні. 

З’ясовано, що Норвегія є «малою країною», соціально-економічна 

сфера якої розвивається в межах «скандинавської моделі» у тренді «держави 

загального добробуту», що зумовлює орієнтацію країни на інвестування 

соціальних програм та освіти. Констатовано, що в Норвегії відбувається 

централізоване держане управління й регулювання всіх базових сфер, 

спостерігається пріоритет зайнятості населення державним сектором. 

Норвегія не є членом Євросоюзу, але повністю дотримується законів, 

стандартів та економічних вимог ЄС, ефективно взаємодіючи з ним. Такий 

вектор розвитку країни забезпечує вищій освіті статус пріоритетної галузі 

суспільства й зумовлює такі її особливості, як: державне управління, 

фінансування, антиринковий характер, субсидування нечисленних приватних 

закладів вищої освіти, поєднання унітарної та бінарної систем освіти. 

Доведено, що об’єктивні соціально-економічні детермінанти 

зумовлюють цінності, на яких базується зміст вищої освіти в Норвегії: 

миролюбство – як потяг норвежців до миру; добробут – як 
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загальнонаціональна цінність; екологічність – як щире шанування природної 

краси, потреба норвежців до збереження екології й життя в гармонії з 

природою; економічна й соціальна доброчесність – як протидія корупції й 

нерівності в суспільстві, що породжує його егалітарність, тобто рівність 

можливостей; патріотизм – як любов й шанування своєї країни, її історії, 

традицій, звичаїв, символіки цієї країни, бажання працювати на її добробут; 

людиноцентризм – як зорієнтованість суспільства на людину в 

«найщасливішій країні світу»; кооперація – як установка на взаємодію з 

іншими людьми, надійність, послідовність у виконанні своїх зобов’язань у 

бізнесі й очікування того ж від партнерів; інтровертивність норвежців – як 

самоцінність, що є результатом автономності життя в суворих кліматичних 

умовах, яка базується на таких рисах національного характеру, як 

індивідуалізм, незалежність, норовливість, прагнення в усьому окреслити 

власний життєвий простір, орієнтація життя на свою родину, свій дім. 

З’ясовано неоднозначність соціально-економічних передумов розвитку 

вищої освіти в Україні. Серед позитивних чинників виокремлено 

європейський вектор розвиток України; зміну суспільної парадигми – від 

технократичної до індустріальної й інформаційної; створення національної 

інноваційної системи; інтелектуалізацію суспільства. Передумовами, що 

об’єктивно перешкоджають побудові держави соціального добробуту в 

Україні й ускладнюють розвиток вищої освіти є такі, як-от: соціально-

економічна криза, в якій опинилась країна, бойові дії на сході України, 

соціокультурна невизначеність, пов’язана з ціннісною невизначеністю. 

Проте, не дивлячись на складні реалії українського сьогодення, в Україні 

завдяки ґрунтовному науково-інтелектуальному потенціалу, реалізації 

принципу багатоканального фінансування освіти із залученням 

позабюджетних джерел створена компететнісно зорієнтована, 

студентоцентрована, конкурентноспроможна система вищої освіти. 

Порівняння соціально-економічних передумов розвитку вищої освіти в 

Україні і Норвегії, уможливлюють висновок, що спільним для обох країн є 
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європейський вектор розвитку українського й норвезького суспільства, що є 

підставою ціннісних основ змісту вищої освіти. При цьому різним є формат 

економічних і соціальних передумов розвитку вищої освіти в Норвегії та в 

Україні. 

Університетський сектор вищої освіти Норвегії представлений такими 

відомими у світі закладами, як: Університет Осло (Universitetet Oslo), 

Бергенський університет (Universitetet i Bergen), Університет Тромсе – 

Арктичний університет Норвегії (Universitetet i Tromso – Norges arktiske 

universitet), Норвезький університет природничих та технічних наук (Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet), Ставангерський університет 

(Universitetet i Stavanger), Університет Норд (Nord University). При цьому 

лише Університет Осло залишається класичним університетом Норвегії. 

Ціннісний компонент змісту освіти в цьому університеті пов’язаний з 

цілісним розвитком аксіосфери особистості як системі ціннісних уявлень, 

відносин, оцінок та інших компонентів ціннісної свідомості, а також 

ієрархічних зв’язків між ними. Інші університети мають пеіну спеціалізацію. 

Ураховуючи структуру й специфіку Бергенського університету, 

маємо констатувати, що освітній процес в ньому сприяє формуванню 

ціннісного ставлення до дослідницької діяльності, до представників інших 

етносів й культур, до історії й традицій норвезького народу, екології та 

природної краси Норвегії. Статус Університету Тромсе – Арктичний 

університет Норвегії як «найпівнічнішого університету в світі» зумовлює 

специфіку освітнього процесу, що мотивує студентів до науково-

дослідницької діяльності різних сфер Арктики, ціннісного ставлення до її 

розвитку, а також спрямований на формування екологічних цінностей. 

Норвезький університет природничих та технічних наук має потенціал щодо 

формування у студентів гуманітарних цінностей, ціннісного ставлення до 

людини, її добробуту, технічних наук, а також естетичних та екологічних 

цінностей, ціннісного ставлення до фізичної культури й спорту. Освітній 



112 
 

 
 

процес в Ставангерському університеті спрямований на формування 

цінностей студентів у сфері здоров’я, соціальних служб, сфери 

обслуговування, технічно-природничої освіти. освітній процес в Університеті 

Норд, як одному з більш студентоцентрованих закладів вищої освіти 

Норвегії, пов’язаний зі сферами Далекої Півночі й спрямований на 

формування ціннісного ставлення до аквакультури, судноплавства, 

екологічних цінностей.  

Визначено й розкрито тенденції розвитку університетської освіти в 

Норвегії (інтеграція вищої освіти в європейський освітній простір, 

впровадження антиринкової моделі освіти, реалізація «освіти впродовж 

життя», ефективна участь системи університетської освіти Норвегії в 

реалізації інноваційної політики держави, зближення академічної й 

професійної вищої освіти, поєднання елітарності та егалітарності вищої 

освіти, децентралізація освіти, зв’язок освіти й ринку праці) та в Україні 

(європеїзації вітчизняної вищої освіти, її аксіологізація, 

міждисциплінарність, децентралізація та автономізація закладів вищої освіти, 

багатоканальне фінансування, що призводить до комерціалізації вищої 

освіти), що зумовлюють її зміст. 

Доведено, що спільними тенденціями університетської освіти є 

інтеграція вищої освіти в європейський освітній простір, зв’язок освіти з 

ринком праці, реалізація освіти впродовж життя, зближення академічної й 

професійної освіти. Утім, на відміну від Норвегії, в Україні зв’язок освіти з 

ринком праці не має нормативного забезпечення. Відмінним є впровадження 

антиринкової моделі освіти, державне фінансування, егалітарність освіти, 

централізований характер управління освітою в Норвегії. В Україні 

посилюється децентралізація освіти, що призводить до автономізації закладів 

вищої освіти. При цьому впроваджується багатоканальне фінансування 

вищої освіти. В Україні має пріоритет соціокультурна функція вищої освіти, 

що детермінує її аксіологізацію. 
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РОЗДІЛ 2. ДОБІР ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЦІННІСНОГО 

КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

В НОРВЕГІЇ ТА В УКРАЇНІ 

 

2.1.Сутність та структура ціннісного компоненту змісту  

університетської освіти 

Аналіз об’єктивних детермінант розвитку університетської освіти в 

Норвегії та Україні, а також її тенденцій у попередньому розділі дисертації 

уможливив висвітлення ціннісного компоненту змісту університетської 

освіти в Норвегії та Україні. 

Сучасний науковий дискурс ціннісної проблематики представлений 

такими напрямами, як-от:  

 реалізація аксіологічного підходу до сучасної освіти (І. Бех, 

Б. Гершунський, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, А. Міщенко);  

 дослідження цінностей освіти у межах педагогічної аксіології 

(І. Бех, Т. Калюжна, В. Крижко, В. Сластьонін, Н. Ткачова, Г. Чижакова);  

 розгляд цільових орієнтирів аксіо зорієнтованої освіти у ЗВО, а 

саме: формування аксіологічної компетентності особистості (К. Баханов, 

Є. Бєлякова), її аксіосфери (В. Крижко, І. Мамаєва), ціннісно-смислової 

готовності (Ю. Пелех); 

 дослідження аксіологічної компоненти пізнавальної діяльності й 

визначення передумов творення ціннісного потенціалу знання (М. Марчук); 

 ціннісна інтерпретація гуманітарного знання в контексті сучасної 

парадигми освіти (Б. Починюк); 

 характеристика формування суспільної свідомості (М. Бауер); 

 визначення головних тенденцій формування морально-духовних 

цінностей педагога (Д. Лукас, О. Васильченко, М. Швед). 

При цьому залишається актуальною наукова дискусія щодо розв’язання 

питання, чи потрібно сьогодні збереження аксіологічного компонента в освіті 
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або ж впровадження аксіологічного підходу до освіти є лише ілюзією, а 

майбутнє вищої освіти – за суто гносеологічною освітньою моделлю, 

головною метою якої є формування певного переліку компетентностей.  

У цьому контексті є влучною думка П. Касаткіна, який вважає, що в 

умовах формування постіндустріального суспільства, фундованого 

постмодерністськими соціальними установками, освіта набуває 

технократичного характеру, що актуалізує перед суспільством завдання 

збереження самої освіти як суспільної (а не елітарної) цінності, а також 

детермінує необхідність збереження її ціннісної складової. Оскільки освіта 

все більше стає не цінністю, а послугою. Тобто споживач освітніх послуг 

стає орієнтованим на отримання якісної освіти у вигляді певних практико 

зорієнтованих компетентностей. При цьому аксіологічна складова стає 

несуттєвою (Касаткін, П., 2017).  

Утім, на думку відомих науковців, (С. Анісімов, В. Лутай, Л. Марчук), 

гуманітарне знання за своєю природою аксіологічне, тобто його призначення 

для людини полягає, передусім, у ціннісних засадах: ціннісне ставлення до 

дійсності пов’язано з когнітивним, а пізнавальна діяльність і її результат – 

знання – мають чітко виражені ціннісні характеристики (Анисимов, С., 1970); 

(Лутай, Ф., 1999); (Марчук, Л., 2001). 

Суттєвою є позиція відомого філософа В. Огнев’юка, який у монографії 

«Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку» зазначає, що в 

умовах трансформації сучасного українського суспільства не політичні сили, 

ні релігія, ні інтелігенція, ні засоби масової інформації, в силу своєї 

комерціалізації та роз’єднаності, а саме освіта має найбільші можливості 

впливати на формування духовного світу та цінностей особистості, проте 

науковець підкреслює, що для цього сама освіта повинна змінити свої 

цінності, а саме повинно змінитися ставлення до людини, яка має стати 

змістом сучасної освіти (Огнев’юк, В., 2003).  

Відтак, при всіх складнощах й суперечностях сучасної вищої освіти, 

маємо констатувати домінування в ній гуманістичного початку, у контексті 
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якого аксіологічна парадигма освіти є одним із стратегічних орієнтирів 

розвитку вищої освіти в Україні.  

Отже, з урахуванням необхідності та доцільності ціннісної складової 

вищої освіти, одним із завдань нашого дослідження визначено аналіз 

сутності та структури ціннісного компонента змісту сучасної вищої освіти. 

Розв’язання цього дослідницького завдання логічно почати з аналізу 

феномену «цінність», який є семантичним складником базового поняття 

дослідження. 

Цінності як уявлення про істотне й необхідне було обґрунтовано 

І. Кантом, який уважав, що саме норми й цінності керують діями. Цінністю 

може бути як явище зовнішнього світу, так і факт свідомості (ідеал, образ, 

концепція) (Кант, И., 1966, с. 351–353). До наукового обігу, поняття 

«цінність» було уведено у 60-х рр. XIX століття німецьким філософом 

Р. Лотце, який розглядав цінність як її «значимість» для суб’єкта 

(Лотце, Г., 1882).  

Щодо сучасного трактування цінностей, зауважимо, що в працях 

вітчизняного соціолога А. Ручки доведено, що у сучасній науковій літературі 

існує більше ста визначень поняття «цінність», які відбивають 

багатозначність ціннісних явищ, можливість їх аналізу під різними кутами 

зору, в різних площинах людського ставлення до світу (Ручка, А., 2011). 

Цінності є одиним з універсальних компонентів людського буття. На 

думку В. Кременя: «Світ людини – це світ цінностей, який постійно 

оновлюється в процесі розвитку… Цінності для буття людини мають 

основоположний характер. Вони стверджують універсальність людини, тобто 

її здатність виходити за межі свого одиничного, окремого існування як 

природного, так і соціального… Людина і суспільство не можуть існувати 

без цінностей» (Кремень, В., 2009). 

Філософське трактування цінностей представлено у студіях 

А. Коршунова, де цінності розкриваються через поняття значущості, а саме 

тлумачаться як «позитивна значущість чи функція тих чи тих явищ у системі 
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суспільно-історичної діяльності... Явища, які відіграють негативну роль у 

громадському розвитку (й у житті людини), можуть інтерпретуватися як 

негативні значущості... Ціннісним є те, що входить у громадський прогрес, 

служить йому; для індивіда цінне те, що служить його інтересам, що сприяє 

його фізичному, духовному розвитку» (Коршунов, А., 1982, с. 107–108). 

Тлумачення цінностей у контексті соціокультурної реальності, 

представлено в працях фундатора дослідження феномену соціокультури 

П. Сорокіна. На думку відомого соціолога, цінності, як ідеали, норми, смисли, 

світоглядниі орієнтації, є нематеріальними утвореннями і надбудовуються 

людством над фізичною та органічною реальностями у результаті 

розгортання суспільно-історичного процесу (Сорокин, П., 1992).  

Тобто загальнофілософське й соціологічне розуміння цінностей 

ґрунтується на інтеграції в них світу природи, суспільства, свідомості, 

відчуття, діяльності, що синтезують соціальне, культурне, особистісне. 

Зазначимо, що більш детальним є тлумачення цінностей у психології й 

педагогіці. 

З’ясуємо цю позицію в конкретних підходах та дефініціях. Відомий 

психолог С. Рубінштейн уважав, що «цінність – значущість для людини 

чогось у світі» (Рубинштейн, С., 1996, с. 365). Вони є похідними від 

співвідношення світу і людини, репрезентуючи те, що є у світі, і те, що 

створила людина в процесі історії (Рубинштейн, С., 1996, с. 369).  

Б. Ананьєв довів, що первинний клас особистісних властивостей 

утворюють саме статус, ролі й ціннісні орієнтації, які визначають 

особливості мотивації та структуру поведінки, і спільно – характер та 

схильності людини. Ціннісні орієнтації, на думку психолога, є центральним 

об’єктом комплексного вивчення особистості та закономірностей її розвитку 

(Ананьев, Б., 1998, с. 33–34). Відтак, Б. Ананьєв тлумачить цінності й 

ціннісні новоутворення як основні, «первинні» якості особистості, які 

визначають мотиви поведінки й формують характер людини 

(Ананьев, Б., 1977). 
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Відповідно до підходів Д. Узнадзе, людина реагує на впливи 

зовнішньої дійсності здебільшого лише після того, як переосмислила їх у 

своїй свідомості. Об’єктивація явищ зовнішнього світу в процесі 

індивідуального досвіду веде, за його словами, до постійного розширення 

кола установок людини, її ціннісних орієнтацій (Узнадзе,  Д., 2001, с. 82–83).  

Суттєвим, є трактування цінностей у контексті «диспозиційної 

концепції регуляції соціальної поведінки особистості» В. Ядова, у якій він 

обґрунтовує ієрархічну організацію системи диспозиційних утворень, а саме: 

1) нижчий рівень – елементарні фіксовані установки, які мають 

неусвідомлений характер і пов’язані із задоволенням вітальних потреб; 

2) другий рівень – соціально фіксовані установки, або аттітюди, які 

формуються на основі потреби людини у включенні в конкретне соціальне 

середовище; 

3) третій рівень – базові соціальні установки, які відповідають за 

регуляцію загальної спрямованості інтересів особистості в тих або тих 

конкретних сферах соціальної активності людини; 

4) вищий рівень – система ціннісних орієнтацій, які відповідають 

вищим соціальним потребам і співвіднесені з життєвими цілями та 

способами їх реалізації. 

В. Ядов доводить, що ціннісні орієнтації, які визначають життєві цілі 

людини, виражають відповідно те, що є для неї найбільш значущим і має 

особистий сенс (Ядов, В., 1994).  

М. Рокіч розуміє цінність як «стійке переконання в тому, що певний 

спосіб поведінки чи кінцева мета існування є найкращими з особистої чи 

соціальної точки зору, ніж протилежний або зворотний спосіб поведінки, або 

кінцева мета існувавання» (Rokeach, M., 1972, с. 170). М. Рокіч виділяє три 

типи переконань, а саме: 1) екзистенційні; 2) оціночні; 3) прогностичні. При 

цьому вважає, що цінності належать до третього (прогностичного) типу 

переконань, який дозволяє орієнтуватися в бажаності-небажаності способу 

поведінки (операціональні, інструметальні цінності) і існування (смислові, 
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термінальні цінності). Уважаємо суттєвими важливими умовиводи автора 

щодо ознак, якими характеризуються цінності, а саме: 

1) загальне число цінностей, які є надбанням людини, порівняно 

невелике;  

2) усі люди володіють однаковими цінностями, хоч і в різному ступені; 

3) цінності організовані в системи;  

4) витоки цінностей простежуються в культурі, суспільстві і його 

інститутах, в особистості;  

5) вплив цінностей простежується практично в усіх соціальних 

феноменах, які заслуговують на вивчення (Rokeach, M., 1972, с. 3).  

На думку Д. Леонтьєва, цінність є «ідеальною моделлю належного» 

(бажаного), що відбиває досвід життєдіяльності соціальної спільності, 

присвоєний та інтеріоризованний суб’єктом у процесі його участі в 

суспільній практиці, яка вказує напрямок бажаного перетворення дійсності 

суб’єктом і виступає іманентним джерелом життєвих смислів, вказуючи на 

об’єкти і явища дійсності, які набувають цінності в контексті належного 

(Леонтьев, Д., 1998). Проте, відомий смисловий психолог вважав, що 

поняттю «цінність» можуть надаватися декілька значень відповідно до 

аспектів, які розглядаються. Д. Леонтьєв трактує цінності як різні опозиції.  

Перша – породжена мовної подвійністю слова «цінність», а саме: 

об’єкти мають цінність або об’єкти є цінностями.  

Друга опозиція утворюється тлумаченням цінностей як об’єкта чи 

предмета, де цінностями є або конкретні значущі речі, або особливі 

абстрактні утворення.  

Третя – це опозиція «індивідуальне – надіндивідуальне». Представники 

першої позиції вважають, що цінності несуть смислове навантаження 

суб’єктивного значення, другі – приписують цінностям надіндивідуальне 

значення як трансцендентним сутностям чи системним культурним 

утворенням.  
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Четверта опозиція задається протиставленням соціологізаії або 

онтологізації природи надіндивідуальних цінностей, в межах якої 

соціологічна інтерпретація надіндивідуальних цінностей видається найбільш 

продуктивною. При цьому доводиться , що соціальні цінності є первинними 

по відношенню до індивідуально-психологічнх ціннісних утворень. 

Онтологічність цінностей, на думку науковця, виходить з їх універсальності 

або особливої сутності, що підтверджується емпіричною очевидністю їх 

надіндивідуальності.  

П’ята опозиція торкається статусу індивідуальних або суб’єктивних 

цінностей, не заперечуючи існування свідомих переконань чи уявлень 

суб’єкта про цінне для нього, що адекватно виражається поняттям ціннісних 

орієнтацій.  

Шоста – належить до функції цінностей як в їх надіндивідуальної, так і 

в індивідуально-психологічної іпостасі і найкраще може бути описана через 

протиставлення «еталон – ідеал». При цьому зауважується, що тільки 

розуміння цінності як ідеалу дозволяє зрозуміти надособистісність цінностей, 

надаючи їм можливість виконувати функцію вищого критерію для орієнтації 

у світі і опори для особистісного самовизначення (Леонтьев, Д., 1998, с. 42). 

В. Мясищев у межах психології стосунків з’ясував, що змістом 

особистості є сукупне ставленя до предметного змісту досвіду людини і 

пов’язана з цим система цінностей. Відомий психолог і теоретик стосунків 

запропонував тлумачити суб’єктивні цінності як взаємодію, здійснювану в 

суб’єкт-об’єктному і суб’єкт-суб’єктному плані міжособистісних стосунків. 

Це дало змогу розширити контекст ціннісних відносин, включаючи у нього 

спілкування людей (Мясищев, В., 1982). 

Таким чином, маємо констатувати, що цінності у психологічному 

вимірі інтегровані з мотивами, потребами, установками, діяльністю, 

поведінкою, стосунками, спілкуванням особистості. 

У педагогіці цінності розглядаються у площині освіти, навчання, 

виховання, розвитку особистості у форматі педагогічної аксіології (І. Бех, 
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Б. Гершунський, М. Євтух, І. Зязюн, Т. Калюжна, В. Кремень, В. Крижко, 

А. Міщенко, В. Сластьонін, Н. Ткачова, Г. Чижакова, Г. Щедровицький, 

А. Ярошенко) – галузі педагогічного знання, яка досліджує освітні цінності з 

позиції самоцінності людини й здійснює ціннісні підходи до освіти на основі 

визнання цінності самої освіти (Сластенин, В. & Чижакова, Г., 2003, с. 99).  

Першим ґрунтовним вітчизняним доробком у галузі педагогічної 

аксіології було дослідження Н. Ткачової, у якому вперше розкрито 

аксіологічні засади організації цілісного педагогічного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів (Ткачова, Н., 2006).  

Вагомим доробком Н. Ткачової є обґрунтування й розробка моделі 

змісту науково-методичного забезпечення функціонування цілісного 

педагогічного процесу на аксіологічних засадах, що включає певні модулі-

складові: підготовчий, мотиваційний, когнітивно-операційний і аналітико-

рефлективний (Ткачова, Н., 2006).  

Визначення цінностей у форматі педагогічної аксіології представлено в 

студіях В. Сластьоніна та Г. Чіжакової, що подають кілька дефініцій поняття 

цінності, а саме: 1) розгорнуте, у межах якого «цінність» визначається як 

здатність речей або ідей виступати засобом задоволення потреб окремих 

індивідів і соціальних груп; значимість речей, ідей для життєдіяльності 

суб’єкта; специфічна форма виявлення ставлення між суб’єктом та об’єктом з 

метою задоволення потреб суб’єкта; специфічні утворення в структурі 

індивідуальної та суспільної свідомості, які є орієнтирами особистості й 

суспільства (Сластенин, В. & Чижакова, Г., 2003, с. 7); 2) узагальнене, що 

передбачає визначення цінностей як специфічних утворень в структурі 

індивідуальної свідомості, які є ідеальними зразками та орієнтирами 

діяльності особистості і суспільства (Сластенин, В. & Чижакова, Г., 2003, 

с. 7с. 100).  

Відомі підходи І. Беха щодо розгляду цінностей у площині 

«особистісної цінності» (Бех, І., 2003), яка детермінує в подальшому 

поведінку індивіда й визначається науковцем як «психологічне 
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новоутворення, що виражає найбільш безпосередньо значущу для суб’єкта 

узагальнену форму довкілля, через ставлення до якої він виділяє, усвідомлює 

і утверджує себе, своє «Я», і в результаті цього дана сфера стає простором 

його діяльності”. (Бех, І., 1999, с. 11). Результати дефініційного аналізу 

феномену «цінність» представлено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Дефініційний аналіз поняття «цінності» 

Автор Дефініції поняття «цінності» 

А. Коршунов Позитивна значущість чи функція тих чи інших явищ у 

системі суспільно-історичної діяльності 

П. Сорокін Ідеали, норми, смисли, світоглядниі орієнтації, що є 

нематеріальними утвореннями й надбудовуються 

людством над фізичною та органічною реальностями в 

результаті розгортання суспільно-історичного процесу 

С. Рубінштейн Значущість для людини чогось у світі 

Б. Ананьєв Основні, «первинні» якості особистості, які визначають 

мотиви поведінки й формують характер людини  

Д. Узнадзе Об’єктивація явищ зовнішнього світу в процесі 

індивідуального досвіду, що веде до постійного 

розширення кола установок людини, її ціннісних 

орієнтацій  

В. Ядов Життєві цілі людини, які виражають відповідно те, що є 

для неї найбільш значущим і має особистий сенс 

М. Рокіч Стійке переконання в тому, що певний спосіб поведінки 

чи кінцева мета існування є найкращими з особистої чи 

соціальної точки зору, ніж протилежний або зворотний їм 

спосіб поведінки, або кінцева мета існувавання 

Д. Леонтьєв Ідеальна модель належного (бажаного), що відбиває 

досвід життєдіяльності соціальної спільності, присвоєний 

та інтеріоризованний суб’єктом в процесі його участі в 

суспільній практиці 

В. Мясищев Взаємодія, здійснювана в суб’єкт-об’єктному і суб’єкт-

суб’єктному плані міжособистісних стосунків 

В. Сластенин, 

Г.  Чижакова 

Специфічні утворення в структурі індивідуальної 

свідомості, які є ідеальними зразками та орієнтирами 

діяльності особистості та суспільства 

І. Бех Психологічне новоутворення, що виражає найбільш 

безпосередньо значущу для суб’єкта узагальнену форму 

довкілля, через ставлення до якої він виділяє, усвідомлює 

і утверджує себе, своє «Я», і в результаті цього дана 

сфера стає простором його діяльності 
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Відтак, базуючись на зазначених вище позиціях щодо трактування 

феномену «цінність», ми переконалися, що сутність зазначеного феномену 

визначається через такі категорії: 

 «значущість» (С. Рубінштейн);  

 «соціальний статус», «соціальна роль» (Б. Ананьєв);  

 «потреби, установки» (А. Здравомислов); 

 «система диспозиційних утворень» (В. Ядов);  

 «стосунки», «взаємодія» (В. Мясищев); 

 «переконання» (М. Рокіч); 

 «ідеал», «життєвий смисл» (Д. Леонтьєв); 

 «ствердження свого Я» (І. Бех). 

Таким чином, маємо відзначити значну варіативність дефініцій 

феномену цінностей, що детермінується його багатоаспектністю, складністю, 

поліфункціональністю. Ця обставина породжує неоднозначність наукових 

позицій щодо типології цінностей. 

У студіях відомого психолога С. Рубінштейна цінності 

диференціюються на:  

1) соціальні цінності, як об’єкти і явища життєвого світу, що стали для 

особистості значущими, набули життєвого сенсу;  

2) особистісні цінності як смислові структури внутрішнього світу 

особистості, що проєктуються у свідомість у вигляді ідеалів.  

При цьому його вагомою позицією є умовивід, що в процесі 

життєдіяльності особистість інтеріоризує соціальні цінності, які 

перетворюються на особистісні й вбудовуються в структуру смислу життя. 

Отже С. Рубінштейн акцентував на динамічних аспектах особистості. 

складник особистості (Рубінштейн, С., 1989, с. 36–37). 

Фундатор гуманістичної психології А. Маслоу, ґрунтуючись на 

феномені самоактуалізації, виділив дві групи цінностей:  
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1) Б-цінності (цінності буття) – вищі цінності (істина, добро, краса, 

цілісність, подолання дихотомії, життєвість, унікальність, досконалість, 

необхідність, повнота, справедливість, порядок, простота, багатство, легкість 

без зусилля, гра, самодостатність); 

2) Д-цінності (дефіцитні цінності) – нижчі цінності, оскільки вони 

спрямовані на задоволення певної потреби, яка незадоволена або 

фрустрована (Маслоу, А., 2002, с. 109).  

До того ж А. Маслоу обґрунтував його відоміу ієрархію потреб, які 

утворюють своєрідну піраміду, задоволення яких веде індивіда від підніжжя 

піраміди (фізіологічні потреби, потреба в безпеці) до її вершини (потреба в 

приналежності і любові, потреба у визнанні, потреба в самоактуалізації) 

(Маслоу, А., 1999).  

Поширеною в науковому й практичному обігу є класифікація 

цінностей М. Рокіча, який виокремлює термінальні (цінності-цілі) та 

інструментальні (цінності-засоби) цінності. На думку науковця, термінальні 

цінності (цінності людського життя, сім’ї, міжособистісних стосунків, 

свободи), пов’язані з переконанням у тому, що кінцева мета індивідуального 

існування в особистісному та суспільному сенсі варта того, щоб до неї 

прагнути. Інструментальні цінності, як схвалювані в суспільстві або іншій 

спільноті засоби досягнення цілі (моральні норми поведінки, якості, здібності 

людей: ініціативність, незалежність, авторитетність та ін.) є – переконанням 

у тому, що певний спосіб дії виступає ключовим у будь-яких ситуаціях з 

особистісного й суспільної погляду. М. Рокіч з’ясував, що термінальні 

цінності носять більш стійкий характер, ніж інструментальні й для них 

характерна менша міжіндивідуальна варіативність (Rokeach, M., 1973, р. 181–

182).  

А. Ярошенко, поділяючи позицію М. Розова, виділяє дві групи 

цінностей, а саме:  

1) загальнозначущі, що включають кардинальні (вітальні цінності, 

громадянські права та ін.) та субкардінальні (правові та політичні принципи: 
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свобода і незалежність друку, різні форми участі громадян у політичному 

житті, екологічні) цінності;  

2) етносні, які є реальними основами свідомості і поведінки людей 

(вірування, традиції, святині, символи різних народів) (Ярошенко, А., 2004).  

І. Соколова виділяє цінності життєдіяльності людини, професійні 

(педагогічні) і особистісні цінності (Соколова І., 2012).  

Відомі й більш узагальнені класифікації цінностей за певними 

критеріями, а саме: 

 за сферами суспільного життя (матеріальні, дудуховні, моральні, 

релігійні цінності і т.д.); 

 за предметним змістом (економічні, політичні, естетичні, і т.д.); 

 базові цінності (основа ціннісної свідомості людини, що формуються 

в процесі первинної соціалізації особистості); 

 за характером орієнтирів поведінки людини (термінальні (цінності-

цілі) та інструментальні (цінності-засоби)); 

 за функціональними основами (схвалювані й ті, що заперечуються); 

 за рівнем соціокультурної системи (традиційні, ліберальні (сучасні), 

загальнолюдські) (Елишев, С., 2011).  

 Є влучною позиція С. Клепка, який вважає, що освіта як система 

характеризується чотирма визначальними групами цінностей: 

1) внутрішні цінності функціонування освіти – цінності викладачів, 

цінність індивідуальності учнів або запити суспільства; 

2) зовнішні цінності, що визначаються економічними цінностями 

освіти, її здатністю забезпечувати функціонування соціально-професійної 

структури суспільства; 

3) інструментальні цінності освіти, що залежать від надбання 

особистістю соціального, інтелектуального та символічного капіталу, а саме 

залежність оплати праці від рівня та якості освіти є матеріальною цінністю 

освіти; освіта як соціальна цінність є чинником соціальної мобільності, 
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вибору видів та сфер професійної діяльності; крім цього, освіта є засобом та 

інструментом підвищення соціального статусу – це статусно-престижна 

цінність; 

4) цінності, пов’язані з самовизначенням кожної окремої людини у 

світоглядному просторі, що супроводжується формуванням у неї власних 

цінностей у формі життєвих цілей, інтересів, прагнень, потреб тощо 

(Клепко, С., 2006). 

Відтак С. Клепко довів, що в межах окресленої «системи координат», 

яка містить вище перелічені групи цінностей освіти, освіта в цілому постає 

ціннісним поняттям.  

На думку Н. Ткачової, система сучасних цінностей складається з п’яти 

компонентів.  

 Перший компонент – це група фундаментальних, базових, 

наближених до загальнолюдських цінностей, які відображають сталі ціннісні 

орієнтири людства. Це життя, людина, добро, природа, суспільство, щастя, 

справедливість, свобода, рівність, гуманізм, праця, знання (істина), краса 

(гармонія) тощо. 

 Другий компонент – це група національних цінностей (цінностей 

національної культури): національна ідея, рідна мова, народні свята, традиції 

й звичаї, фольклор, національні символи та інше.  

 Третій компонент – це група громадянських цінностей (цінностей 

демократичного суспільства): демократичні права й обов’язки, толерантність 

до інакомислячих, релігійна терпимість, повага до культурних і національних 

традицій інших народів, безперервна освіта, інформаційна культура тощо.  

 Четвертий компонент – це група сімейних цінностей (цінностей 

родинного життя): любов, повага, вірність, взаємодопомога, 

взаємопідтримка, взаємопіклування, гармонія взаємостосунків, довіра, 

взаємовідповідальність, шанування предків та інші.  

 П’ятий компонент – це группа особистих, персональних цінностей: 

повноцінна життєва самореалізація себе як особистості (здатність до 
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продуктивної діяльності, творча активність, життєвий оптимізм, успішність, 

конкурентоспроможність, всебічна досконалість тощо), освіченість, 

морально-вольові якості (чесність, доброта, милосердя, принциповість, 

відповідальність, ощадливість, помірність, дисциплінованість, ініціативність, 

наполегливість, заповзятливість, працелюбність та ін.), здоров’я (здоровий 

спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, особиста гігієна тощо), 

дотримання правил етикету (шляхетність, акуратність, зовнішня 

привабливість, добрий смак тощо) (Ткачова, Н., 2006). 

Узагальнемо наукові підходи щодо виокремлення різних типів 

цінностей у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Наукові підходи до типології цінностей 

 

Автори Класифікації цінностей 

С. Рубинштейн  соціальні цінності;  

 особистісні цінності 

А. Маслоу  Б-цінності (цінності буття); 

 Д-цінності (дефіцитні цінності) 

М. Рокич  термінальні (цінності-цілі); 

 інструментальні (цінності-засоби)  

А. Ярошенко  загальнозначущі; 

 етносні 

І. Соколова  цінності життєдіяльності людини; 

 професійні (педагогічні) цінності 

 особистісні цінності 

С. Клепко  внутрішні цінності функціонування освіти; 

 зовнішні цінності економічні цінності освіти; 

 інструментальні цінності освіти; 

 цінності, пов’язані з самовизначенням окремої 

людини у світоглядному просторі 

Н. Ткачова  фундаментальні, базові цінності; 

 національні цінності; 

 громадянські цінності; 

 сімейні цінності; 

 особистісні, персональні цінності 
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Ураховуючи компаративний формат дисертації, далі представимо 

норвезький вимір тлумачення поняття «цінність» та їх різновидів. 

За великою норвезькою енциклопедією цінність  – це позитивна якість, 

важлива з точки зору поведінки, певних суджень й рішень особистості. При 

цьому зауважується, що цінність може бути вимірюваною, проте наводиться 

філософська думка, що заперечує позицію щодо математичного вимірювання 

цінностей. У цій енциклопедії також наводяться два типи цінностей: 

1) внутрішні цінності – як стимули для реалізації людиною чого-небудь; 

2) інструментальні цінності, що є засобами реалізації внутрішніх цінностей 

(Store norske leksikon, 1978). 

На думку  Адланда Ейнара (Aadland, Einar), цінності можна вивчати у 

кількох контекстах: 

1) як теоретичні концепції, у межах яких цінності можуть бути 

визначені як принципи поведінки або цілі; 

2) як основа мотиву, який зумовлює певні дії; 

3) як основа інтерпретації дії; 

4) як концепція аналізу щодо співпадіння або заперечення цінностей 

певними сторонами (Aadland, E., 2004).) 

Суголосно науковій позиції Матиаса Сагдала (Matthias Sagdal), 

філософа Університету Тромсе – Арктичного університету Норвегії, цінності 

– це сприйняття людиною важливих цілей у житті й розуміння того, як їх 

можна реалізувати (Torsøe, M., 2017). 

Професор психології Університету Тромсе – Арктичний університет 

Норвегії Джоар Віттерсе (Joar Vittersø) довів, що цінності формують дії, і 

стосуються орієнтирів як жити гарним життям та розвивати суспільство. 

Науковець зазначив, що психологія розрізняє два основних типи цінностей, а 

саме: цінності особистості; культурні цінності як норми моралі. При цьому 

для обох типів цінностей визначальною складовою стають емоції (Torsøe, M. 

& Wangen, H. Leine, 2017). 
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Професор кафедри соціальних наук Руді Кірхауг (Rudy Kirhaug) 

визначає цінності як переконання, які сприяють успішності в житті. На думку 

науковця, це можуть моральні стандарти, правила життя, які мають 

базуватися на цінностях. Він наводить приклад, що норма «не кради» 

ґрунтується на цінності чесності. Тобто Руді Кірхауг (Rudy Kirhaug) 

доводить, що цінності – це свого роду платформа того, як людина має 

поводитися в суспільстві (Torsøe, M. & Wangen, H. Leine, 2017). 

Дещо іншою є позиція професора політології Університету Осло 

Оттара Хеллевика (Ottar Hellevik). Він характеризує цінності людини 

залежно від філософської платформи людини (ідеаліст або матеріаліст), а 

також стилю мислення (сучасне або традиційне). На думку відомого 

політолога, ідеалісти наголошують на внутрішньому «я» у контексті 

самореалізації, духовного досвіду, оточення й стосунків. Матеріалісти 

зосереджуються на зовнішньому. Їх цікавить економічне зростання, власні 

потреби. Люди з сучасним мисленням відкриті до змін, толерантні. Ті, хто 

має традиційне мислення, прагнуть стабільності, безпеки й сподівються на 

усталені інституції, якими є церква та судова влада (Torsøe, M. & 

Wangen, H. Leine, 2017). 

У контексті теорії управління Д. Якобсен (D. Jacobsen) и Я. Торсвик 

(J. Thorsvik) уважають, що цінності – це те, що є стандартом поведінки й 

стосунків і контролює увагу, рішення й пріоритети певної організації 

(Jacobsen, D. & Thorsvik, J., 2007).  

Г. Кауфманн (G. Kaufmann) и А. Кауфманн (A. Kaufmann) в межах 

психології організації та управління визначають цінності як абстрактні 

ідеали, суголосно яким ставляться певні цілі, оцінюються цілі й поведінка 

інших людей (Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2009). 

Норвезький дослідник Гейр Фалькенберг (Geir Falkenberg) у 

дослідженні «Цінності та соціальні норми у великих норвезьких компаніях. 

Важливі носії культури чи прихований піар?» (Verdier og sosiale normer i store 
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norske virksomheter. Viktige kulturb.rere eller fordekt PR?) виокремив такі типи 

цінностей:  

 економічні (раціональні) цінності (максималізація результату, 

«управління на основі цінностей»); 

 моральні цінності (правдивість, надійність, чесність, довіра, 

корисність, мужність); 

 цінності співпраці та відповідальності ( командний дух, співпраця, 

чесне та ініціативне спілкування, відкритість, простота, доступність, 

ввічливість, відповідальність  як дбання один про одного, а також про 

здоров’я та безпеку навколишнього середовища); 

 цінності професійної практики (орієнтація на клієнта, 

продуктивність,  культура перемоги, зобов’язання, прихильність, ентузіазм, 

почуття власності, підприємливість, інноваційність) (Falkenberg, G., 2007).  

Узагальнимо норвезькі підходи до тлумачення цінностей у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Феномен цінностей та їх типів у норвезькому вимірі 
 

Автори Дефініції цінностей Типи цінностей 

Велика норвезька 

енциклопедія 

Позитивна якість, важлива з 

точки зору поведінки, певних 

суджень й рішень особистості 

 внутрішні цінності; 

 інструментальні 

цінності, 

Адланда Ейнара 

(Aadland, Einar) 

Принципи поведінки або цілі; 

основа мотиву, який зумовлює 

певні дії; основа інтерпретації дії 

 

Матиаса Сагдала 

(Matthias Sagdal), 

Сприйняття людиною важливих 

цілей у житті й розуміння того, 

як їх можна реалізувати 

 

Джоар Віттерсе 

(Joar Vittersø) 

Особистісні утворення, що 

формують дії й стосуються 

орієнтирів щодо гарного життя 

та розвитку суспільства 

 цінності 

особистості; 

 культурні  

цінності  

Руді Кірхауг (Rudy 

Kirhaug) 

Переконання, які сприяють 

успішності в житті; платформа 

того, як людина має поводитися 

в суспільстві 

 

 



131 
 

 
 

Продовження таблиці 2.3. 

Д. Якобсен 

(D. Jacobsen) и 

Я.Торсвик (J. 

Thorsvik) 

Стандарти поведінки й 

стосунків, що контролюють 

увагу, рішення й пріоритети 

певної організації 

 

Г. Кауфманн 

(G.Kaufmann) и 

А. Кауфманн 

(A.Kaufmann) 

Абстрактні ідеали, суголосно 

яким ставляться й оцінюються 

певні цілі й поведінка інших 

людей 

 

Гейр Фалькенберг 

(Geir Falkenberg) 

  економічні 

(раціональні) 

цінності;  

 моральні цінності; 

 цінності співпраці й 

відповідальності;  

 інності професійної 

практики  

 

Отже, вивчення наукового дискурсу вітчизняних та норвезьких 

науковців дозволило зробити наступні умовиводи. 

В Україні склалася ґрунтовна й потужна міждисциплінарна 

аксіологічна наукова школа, у межах якої досліджується феномен цінностей, 

освітніх цінностей, а також механізми їх діагностики й формування. При 

цьому варто відзначити, що цінності особистості та освіти досліджуються 

переважно у форматі філософії, соціології, психології й педагогічної 

аксіології. 

Дефініційний аналіз поняття «цінність» та розгляд типологій цінностей 

дав підстави сформулювати такі позиції щодо базових аспектів цінностей, а 

саме: 

1. Цінності віддзеркалюють позитивну значущість певних явищ 

суспільно-історичної діяльності; вимоги суспільства до поведінки людей; 

нормативно-оцінний аспект явищ суспільної свідомості. 
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2. Цінності як базове новоутворення особистості, що інтегроване з 

ідеалами, нормами, смислами, світоглядними позиціями, забезпечуює людині 

життєві орієнтири, сенс її життя. 

3. Цінності, будучи ідеальною моделлю належного в контексті вимог 

суспільства, ієрархізуються в індивідуальній свідомості особистості. 

4. Цінності є об’єднуючою ланкою між суспільством і особистістю, що 

опосередковують її ставлення до зовнішнього світу, інших людей, 

суспільства загалом. 

5. Цінності є цілісною системою, що є вагомим елементом організації 

суспільства. 

Норвезькі дослідники ціннісної проблематики знаходяться на стадії 

розробки її концептуальних засад. Цінності як особистісний й суспільний 

феномен висвітлюється в межах політології, теорії управління й соціальної 

психології. При цьому варто відзначити, що норвезькі науковці в аналізі 

цінностей, їх типів та діагностики базуються на теорії культурних ціннісних 

орієнтацій Ш. Шварца, за наступними позиціями.  

1. Цінності – це переконання, що пов’язані з емоціями, на які 

впливають автономія та приналежність особистості. Тобто люди, для яких 

незалежність є важливою цінністю є незалежними й самостійними. Вони 

розвивають і виражають свої власні переваги, почуття, ідеї і здатності, убачають 

сенс у власній унікальності. Такі люди впадають у відчай, якщо їх автономія 

знаходиться під загрозою й вони не можуть її захистити. Вони щасливі, коли 

можуть реалізовувати свою індивідуальність. 

2. Цінності – це бажані цілі, що спонукають до дії. Сутність цієї позиції 

полягає в тому, що цінності являють собою мотиваційні цілі, які служать 

керівними принципами в житті й провідним змістовим аспектом; цінності 

відрізняються типом мотивації, якою вони зумовлюються.  

3. Цінності мають наскрізний характер. Вони виходять за межі 

конкретних дій і ситуацій. Наприклад, слухняність і чесність – це цінності, 
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які можуть мати значення на роботі або в школі, в спорті, бізнесі та політиці, 

у стосунках з родиною, друзями або незнайомцями. 

4. Цінності є стандартами або критериями, що визначають вибір й 

оцінку певних подій, політики, дій людей та подій. Люди вирішують, що 

добре чи погано, виправдано чи незаконно, чого варто робити або уникати, 

виходячи з того, як це впливає на досягнення своїх заповітних цінностей. 

5. Цінності мають певну ієрархію за важливістю по відношенню щодо 

один одного. Ранжований набір цінностей утворює систему ціннісних 

пріоритетів, що характеризує певні суспільства й окремих людей (див. 

Додаток А, Б).  

Як відомо, Ш. Шварц згрупував цінності в 10 різних блоків цінностей 

або типів мотивації людини (всього виділено 10 типів). Це такі, як-от: 

самостійність, стимуляція, гедонізм, досягнення, безпека, конформність, 

традиція, доброзичливість, універсалізм, влада. При цьому кожному типу 

мотивации відповідає своя провідна мотиваційна мета (Schwartz, S., 1992). 

Проте варто зауважити, що норвежці активно й ефективно 

впроваджують ціннісні аспекти в університетську освіту на практичному 

рівні (детально цей напрям дослідження буде представлено у наступному 

підрозділі дисертації). 

Базуючись на окреслених вище позиціях вітчизняних та зарубіжних 

науковців, ми розуміємо цінності як особистісне утворення, що синтезуючи 

мотиви, потреби, смисли особистості, є орієнтиром у всіх напрямах її 

життєдіяльності, оцінним нормативом у ставленні до суспільства, до інших 

людей й до себе.  

Ураховуючи численні типи цінностей, а також підходи В. Мудрика 

щодо макрорівня, мезорівня, мікрорівня чинників суспільства (Мудрик, А., 

2013), виокремлюємо такі три групи цінностей, як-от:  

1) макроцінності – цінності, що відбивають їх євроінтеграційний, 

загальнолюдський вимір;  
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2) мезоцінності – цінності, що пов’язані з менталітетом й культурою 

певного народу; 

3) мікроцінності – цінності, що передбачають їх особистісний контекст. 

Отже, ми розглянули трактування сутності феномену цінність та їх 

типологій у вітчизняному й норвезькому науковому й освітньому просторі, а 

також – у студіях науковців ближнього зарубіжжя. 

Відтак аналіз сутності цінностей їх типів та наукової дискусії щодо 

доцільності аксіологічних вимірів сучасної вищої освіти дає підстави 

вважати, що зазначені стратегічні ціннісні орієнтири мають відбиватися в її 

певному змісті. 

Розглянемо різновиди підходів до трактування змісту освіти загалом, й 

зокрема, вищої освіти. 

Різні питання проблеми змісту освіти розглянуто в студіях відомих 

дидактів (Ю. Бабанський, В. Бондар, І. Лернер, В. Лєдньов, О. Савченко, 

М. Скаткін, А. Хуторськой). Певні аспекти змісту вищої освіти розроблено у 

студіях С. Гончаренка, С. Вітвицької, О. Дубасенюк, Ю. Мальованого. 

Проблема модернізації змісту вітчизняної освіти знаходять відбиття в статтях 

В. Андрущенка, В. Бабака, О. Коваленко та ін. Певні теорії змісту освіти 

висвітлюються Н. Волковою, Н. Мойсеюк, О. Радугіним, А. Хуторським та 

ін. Певні компоненти та рівні змісту освіти виділяються О. Бєловою, 

В. Краєвським, В. Леднєвим. Проблема аксіологізації професійно-

педагогічної освіти порушена в монографіях Т. Калюжної, Н. Ткачової; 

акцент на аксіологічному складнику змісту освіти здійснено в працях 

П. Касаткіна, А. Кузьмінського, О. Пометун, І. Соколової, І. Сисоєвої, на 

емоційно-ціннісному – у роботах Т. Маслової. Проте при такій зацікавленості 

різними питаннями аксіологічної проблематики та змісту вищої освіти, 

аспект, пов’язаний з цілісним аналізом ґрунтовних наукових підходів до його 

висвітлення залишається дослідженим недостатньою мірою. 

На думку С. Гончаренка, зміст освіти – це система наукових знань про 

природу, суспільство, людське мислення, практичні уміння і навички та 
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способи діяльності, досвіду, творчої діяльності, світоглядних, моральних, 

естетичних ідей та відповідної поведінки, якими має володіти учень у 

процесі навчання (Гончаренко С., 2011, с. 137).  

У трактуванні О. Савченко, зміст освіти – історична категорія, 

своєрідна модель вимог суспільства щодо підготовки людських поколінь до 

життя. Зміст освіти можна інтерпретувати і як педагогічну категорію, 

оскільки сформулювати його лише на основі соціального замовлення 

суспільства практично неможливо. Вихід з цього положення у педагогічній 

інтерпретації, у створенні моделі цього соціального замовлення засобами 

педагогіки (Савченко О., 1997, с. 39). Цю позицію поділяють В. Краєвський 

та І. Лернер, які вважають, що зміст освіти можна визначати як педагогічну 

модель соціального замовлення, яке спрямоване до освіти (Краевский В. & 

Лернер И., 1983).  

При цьому провідною соціальною функцією освіти вважалася передача 

досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людей (І. Лернер і 

М. Скаткін). Тобто ця функція освіти домінувала над функцією 

особистісного розвитку. Зміст освіти відповідно до цих підходів становив 

зовнішній навчальний матеріал, спеціально відібраний для засвоєння учнями 

з метою формування в них певного обсягу знань, умінь та навичок. Проте 

вважаємо, що окреслені підходи до змісту освіти вже не є актуальними в 

сучасний період, оскільки такий формат трактування змісту освіти 

притаманний знаннєво зорієнтованій або когнітивній освіті. 

Оригінальне визначення змісту освіти, що побудоване від зворотного 

як зміст процесу прогресивних змін і якостей особистості, необхідною 

умовою чого є особливим чином організована діяльність, подане 

В. Леднєвим (Леднев, В., 1989,  с. 54).  

Більш сучасним є підхід А. Кузьмінського, на думку якого зміст 

загальної освіти передбачає такі складники: систему знань про природу, 

суспільство, способи діяльності, засвоєння яких є основою формування в 

учнів наукового світогляду; досвід практичної діяльності, тобто систему 
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інтелектуальних та практичних умінь і навичок, що становлять основу 

сукупності конкретних видів діяльності, необхідних молодому поколінню 

для збереження надбань попередніх поколінь; досвід творчої діяльності, який 

забезпечував би подальший розвиток культури людства; досвід ціннісного 

ставлення людини до довкілля (Кузьмінський, А. & Омельяненко, В., 2008, 

с. 140). Тобто в окресленій позиції, до традиційного трактування змісту 

освіти додається ще й аксіологічний компонент. 

Істотно відрізняються уявлення про зміст освіти у форматі особистісної 

педагогічної парадигми. Прикладом може бути відоме визначення змісту 

освіти А. Хуторського. Наведемо його: «Зміст освіти – освітнє середовище, 

що здатне викликати освітній рух учня та його внутрішнє прирощення» 

(Хуторський, А., 2001, с. 171).  

Отже, за переконаннями науковця, в освіті особистісного типу в зоні 

первинної уваги є особистість учня, його діяльність і внутрішнє освітнє 

прирощення й розвиток. Відповідно до цієї позиції науковця зміст освіти 

ділиться на зовнішній – середовище й внутрішній, що створюється при 

взаємодії із середовищем. Наведене трактування змісту освіти пов’язане з 

розглядом його не як предмета засвоєння, а як зовнішнього складника освіти, 

що виконує функції середовища для внутрішніх змін особистості, зокрема її 

ціннісної сфери.  

На нашу думку, у контексті викликів сьогодення є актуальною й 

доцільною культурологічна концепція змісту освіти, суголосно якої він є 

педагогічно адаптованим соціальним досвідом всього людства, відповідним 

за своєю структурою людській культурі в усій її повноті.  

У трактуванні О. Бережнової, подібний досвід має чотири основні 

компоненти: 1) досвід пізнавальної діяльності; 2) досвід здійснення відомих 

способів діяльності; 3) досвід творчої діяльності; 4) досвід емоційно-

ціннісного ставлення до дійсності (Бережнова, Е., 2014).  

Саме у форматі культурологічної концепції зміст освіти розглядається 

найбільш ґрунтовно, в контексті людської культури, накопиченого людством 
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досвіду. І саме в ній ми можемо говорити про наявність ціннісного 

компонента як аксіологічної домінанти освітнього процесу. 

Отже, беручи до уваги окреслені наукові позиції, ми визначаємо зміст 

університетської освіти як систему знань, умінь і навичок, що синтезуються в 

певному досвіді, інтеріоризація якого призводить до формування професійно-

особистісних якостей, зокрема, ціннісної сфери особистості.  

Представимо певні наукові позиції щодо структури змісту освіти. 

Відомий дидакт І. Лернер розглядав зміст освіти з позицій практико 

зорієнтованого підходу, в основі якого покладено попередній досвід. Зміст 

освіти, на його думку, містить основні чотири компоненти, а саме:  

а) когнітивний досвід особистості (когнітивний компонент), що 

передбачає систему знань про природу, суспільство, мислення, техніку, 

способи діяльності, засвоєння яких забезпечує формування у свідомості 

учнів наукової картини світу, озброює діалектичним підходом до 

пізнавальної й практичної діяльності.  

б) досвід практичної діяльності (практичний компонент), що містить 

систему загальних інтелектуальних і практичних умінь і навичок, які є 

основою конкретних видів діяльності і забезпечують здатність молодих 

людей до збереження культури  (Лернер, И., 1983); 

в) досвід творчості (творчий компонент), що передбачає прояви 

особистості в різних видах діяльності, а саме: самостійне перенесення знань і 

вмінь у певну ситуацію; бачення структури об’єкта і його нової функції; 

самостійне комбінування відомих способів діяльності в нові; знаходження 

різних способів вирішення проблеми та альтернативних доказів; побудова 

принципово нового способу вирішення проблеми, що є комбінацією відомих 

способів;  

г) система відносин (комунікативний компонент) як оволодіння 

системою мотиваційно-ціннісних та емоційно-вольових відносин, що 

передбачає оцінюче ставлення до довкілля, людей у контексті культури 

почуттів (Лернер, И., 1983, с.155).  
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Суттєвою є позиція В. Леднєва щодо виділення рівнів змісту освіти. 

Зміст освіти, на думку науковця, диференціюється за рівнями надання 

та, відповідно, отримання освіти, а саме:  

 перший рівень – зміст освіти в цілому;  

 другий рівень – зміст освіти відповідно основним ступеням 

навчання;  

 третій рівень – зміст циклів навчальних курсів (предметів);  

 четвертий рівень – зміст теоретичного і практичного навчання, а 

також навчання по кожному з навчальних курсів (предметів) 

(Леднев, В., 1989, с. 38). 

Отже, з’ясування сутності й типології цінностей, а також феномену 

«зміст освіти», його структури та урахування позиції, що поняття 

«компонент» (англ. component, нім. кomponente f)  означає у перекладі 

різновид, складова частина чогось, (Компонент, 2020, Березень, 25) 

уможливлюють розгляд ціннісного компоненту змісту сучасної вищої освіти.  

У сучасному науковому обігу використовується поняття ціннісно-

емоційний компонент змісту освіти, що синтезує ціннісну й емоційну сфери 

різних ланок освіти. Так, у дослідженні М. Татаринової обґрунтовано й 

розроблено базову модель емоційно-ціннісного компоненту змісту 

іншомовної освіти, що містить змістову, інструментальну, процесуальну 

складові (Татаринова, М., 2018).  

У студіях Т. Маслової висвітлено реалізацію емоційно-ціннісного 

компонента у викладанні педагогічних дисциплін в ЗВО, що представлений 

такими професійно значущими цінностями, як-от:  

 гуманістичні цінності педагогічної діяльності; 

 професійно-моральні цінності; 

 цінності творчої самореалізації ; 

 соціальні цінності; 

 естетичні цінності (Маслова, Т., 2013). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Не заперечуючи можливість існування емоційно-ціннісного 

компоненту змісту освіти, відзначимо його доцільність у форматі середньої 

освіти, оскільки у цей період життя аксіосфера особистості формується через 

емоції. У системі вищої освіти цінності особистості формується через 

свідомість, світогляд, рефлексивні механізми особистості. Тому вважаємо 

логічним і влучним щодо вищої освіти використати поняття «ціннісний 

компонент змісту освіти». 

Аксіологічна (ціннісна) компонента змісту підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи в умовах магістратури зустрічається в дослідженні 

Н. Батечко, яка визначає її як сукупність цінностей (загальнолюдських, 

професійно-педагогічної діяльності), суб’єктивне сприйняття яких 

здійснюється магістрантом під час навчально-виховного процесу 

(Батечко, Н., 2013). На думку авторки, аксіологічний компонент змісту 

підготовки майбутніх педагогів може бути визначений як усвідомлення й 

прийняття магістрантом таких груп цінностей і ціннісних орієнтацій: 

 гуманістичні цінності в освітньому процесі; 

 прийняття цінностей «змісту» (спеціальних знань, психолого-

педагогічних знань, методичних знань); 

 цінності педагогічної фасилітації позитивного впливу викладача на 

студентів з метою встановлення емоційно сприятливої атмосфери, 

встановлення позитивних цінностей суб’єкт-суб’єктивних відносин в 

освітньому процесі, стимулювання й підтримання в студентів потреби в 

самостійній продуктивній діяльності; 

 ціннісні орієнтації щодо побудови особисто значущої моделі «Я – 

професіонал», ціннісне ставення до професійного ідеалу, власного 

саморозвитку та самовдосконалення (Батечко, Н., 2013). 

Зауважимо, що у процесі обґрунтування сутності й структури 

ціннісного компонента вищої освіти будемо базуватися на трактуванні його 

як системного утворення, що має певну структуру «за вертикаллю» і є 
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динамічним процесом, зорієнтованим на формування макро, мезо і 

мікроцінностей студентів університету. При цьому, використовуючи метод 

моделювання, представимо концептуально-прогностичну модель ціннісного 

компонента змісту вищої освіти.  

Поділяючи позиції С. Гончаренка, метод моделювання, розуміємо як 

установлення подібності явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта 

іншому в певних відношеннях і на цій основі перетворення простішого за 

структурою та змістом об’єкта в модель складнішого (оригінал). Отже, 

модель є допоміжним засобом, який у процесі пізнання, дослідження дає 

нову інформацію про основний об’єкт вивчення 

(Гончаренко, С., 2008, с. 119).  

Алгоритм реалізації метода моделювання (за С. Гончаренком) 

складається із такої послідовності операцій: 

 перехід від природного об’єкта до моделі;  

 побудова моделі;  

 експериментальне дослідження моделі; 

 перехід від моделі до природного об’єкта, який полягає у 

перенесенні результатів, одержаних під час дослідження данного предмета 

(Гончаренко, С., 2008, c. 120). 

Етимологія поняття «модель» пов’язана з французьким modele і 

латинським modulus (міра, зразок, норма). В. Штофф визначає модель як 

систему, яка уявляється або матеріально реалізується й, відбиваючи й 

відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінити його так, що її вивчення дає 

нам нову інформацію про цей об’єкт (Штофф, В., 1966). Суголосно 

позиції  С. Сисоєвої, модель є засобом теоретичного дослідження 

педагогічних явищ через уявне створення життєвих ситуацій (Сисоєва, С., & 

Кристопчук, Т., 2013). На думку О. Дахіна, модель є штучно створеним 

об’єктом у вигляді схеми, фізичної конструкції, знакової форми чи формули, 

подібний до досліджуваного об’єкта (чи явища), що відображає і відтворює у 
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спрощеному вигляді його структуру, властивості, взаємозв’язки й відносини 

між елементами (Дахин, А., 2007).  Відзначимо, що саме це трактування 

моделі є ґрунтовним у поданому дослідженні.  

Отже, базуючись на окреслених позиціях, відзначимо, що суттєвими 

характеристики моделі є такі, як-от:  

1) відповідність певним явищам дійсності;  

2) схематичність – як лише істотні властивості предмета;  

3) зручність для маніпулювання завдяки схематичності;  

5) мета моделювання спрямована на здійснення з предметом 

дослідження певних ідеальних дій, вивчення його ознак та представлення їх у 

наочному вигляді, що дає підстави не звертатись безпосередньо до оригіналу.  

Презентуємо графічну інтерпретацію моделі ціннісного компонента 

змісту сучасної вищої освіти на рис.2.1. 

Результативною метою реалізації ціннісного компонента змісту 

сучасної вищої освіти є формування компетентного, конкурентоспроможного 

фахівця з розвинутою ціннісною сферою особистості; процесуальною – 

проєктування ціннісного компоненту змісту вищої освіти. 

Концептуальний компонент поданої моделі пов’язаний з теоретико-

методологічними основами ціннісного компонента змісту вищої освіти і є 

синтезом ідей особистісно зорієнтованої освітньої парадигми та 

положеннь культурологічного, аксіологічного, системного наукових 

підходів. 

Фундаторами особистісно зорієнтованої освітньої парадигми вважають 

Ш. Амонашвілі (Амонашвили, Ш., 1996); І. Беха (Бех, І., 2003); О. Пєхоту, 

А. Старєву (Пєхота, О. & Старєва, А., 2005), які у своїх студіях обґрунтували 

ідеї поваги до особистості, взаємодії, співпраці, співтворчості та діалогу. 

Узагальнений огляд сутнісних ознак особистісно зорієнтованої 

парадигми освіти представлено у працях О.  Пєхоти та А. Старєвої. Авторки 

вважають такими наступні: 
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Рис. 2.1.Модель ціннісного компоненту змісту університетської освіти 
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 Результативна – формування компетентного, конкурентоспроможного 

фахівця з розвинутою ціннісною сферою 

Процесуальна – проєктування ціннісного компоненту вищої освіти 
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Макроцінності : ціннісне ставлення до культур та традицій інших 

народів, до культурної неоднорідності суспільства; ціннісне ставлення 

до міжетнічної та міжкультурної взаємодії з представниками інших 

національностей  

Мезоцінності : ціннісне ставлення до менталітету та ментальності,до 

культурної спадщини свого народу, його традицій; ціннісне ставлення 

особистості до своєї Батьківщини, потреба у діяльності на її благо; 

мотив ідентичності й почуття приналежності до певної нації 

 

Мікроцінності  : професійні цінності; самоцінність; ціннісна установка 

на взаємодію з іншими людьми 
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Сформованість ціннісної сфери здобувача освіти у засіб впровадження 

ціннісного компоненту змісту університетської освіти 
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Алгоритм проєктування ціннісного компоненту змісту університетської 

освіти 

 1. Визначення цінностей освіти форматі нормативно-правових документів 

державного рівня. 

 2. Адаптація цінностей суспільства, їх ієрархізація в межах певного університету 

на корпоративному рівні. 

 3.Визначення пріоритетних цінностей у змісті освітньої програми. 

 4. З’ясування ціннісного потенціалу змісту певних навчальних дисциплін. 

 5. Практична реалізація ціннісного компоненту змісту в освітньому процесі ЗВО 

на рівні співробітництва викладача та студента. 

 6. Інтеріоризація ціннісного компоненту змісту освіти на особистісному рівні. 
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Особистісно зорієнтована парадигма освіти 

Культурологічний 

науковий підхід 

Системний 

науковий підхід 

Аксіологічний 

науковий підхід 
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1) переосмислення цілей освіти від отримання студентами готових 

знань, умінь і навичок до свідомої потреби в саморозвитку й самореалізації 

2) оволодіння предметом викладання втрачає статус центрального 

завдання, стає інструментом реалізації цілей, пов’язаних із забезпеченням 

розвитку особистості;  

3) пошук і впровадження особистісно спрямованих технологій, методів, 

прийомів, форм і засобів навчальної діяльності;  

4) подолання протиріч між здійсненням студентом власної навчальної 

діяльності та необхідністю становлення його особистісної педагогічної 

позиції шляхом використання різних форм рефлексії та цілісного поєднання  

власної навчальної діяльності з дослідницькою роботою (О. Пєхота, 

А. Старєва) (Пєхота, О. & Старєва, А., 2005, с. 68 – 70).  

Концепція «особистісно орієнтованого виховання» І. Беха базуються на 

положенні, що «особистість завжди повинна розглядатись як ціль і ніколи як 

засіб» (Бех, І., Вознюк, В. & Левківський, М., 2000). Особистісні виміри 

виховання (за І. Бехом) базуються на трьох провідних виховних позиціях: 

1) розуміння особистості; 2) визнання особистості; 3) прийняття особистості 

(Бех, І., 2003). 

Отже, метою особистісно зорієнтованої освіти є гармонійний розвиток 

особистості як суб’єкта життєдіяльності; завданнями – сприяння 

формуванню ціннісної сфери студента, його здатності до самовизначення; 

організація психолого-педагогічного супроводу зазначених процесів.  

Базовими цінностями окресленої системи вищої освіти є гідність 

кожного; свобода, творчість та індивідуальність у пізнанні та цінності 

саморозвитку, самоосвіти та самореалізації.  

Пріоритетними функціями особистісно зорієнтованої освіти є такі, як-

от: 1) створення умов для розкриття різних потенцій особистості; 

2) стимулювання різних форм активності викладача та студента; 3) реалізація 

стратегії фасилітації у освіті; 4) створення умов для вільного вибору й 

залучення до різних цінностей. 
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Отже, у контексті ідей особистісної парадигми ґрунтовними щодо 

ціннісного компоненту змісту вищої освіти є такі позиції: 

 завданнями змісту освіти у форматі особистісно зорієнтованої 

парадигми освіти є сприяння формуванню ціннісної сфери студента; 

 реалізація змісту освіти відбувається в процесі партнерської 

взаємодії викладача і студентів, що породжує ціннісні стосунки між ними;  

 цінно спрямований зміст вищої освіти є світоглядними 

орієнтиром, що визначає зміст й цілі життя особистості;  

Далі визначимо наукові підходи, що складатимуть концептуально-

методологічне підґрунтя ціннісного компоненту змісту вищої освіти. 

Базовим підходом, на якому базується наше дослідження є 

аксіологічний підхід (І. Бех, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Сластьонін, 

Н. Ткачова, Г. Чижакова). Беручи до уваги позиції цих науковців, ми 

розуміємо аксіологічний підхід як стратегію, спрямовану на формування 

ціннісної сфери особистості. Сутність реалізації ідей аксіологічного підходу 

у контексті поданого дослідження полягає в орієнтації змісту вищої освіти на 

формування ціннісної сфери особистості шляхом присвоєння студентом 

цінностей різного рівня. Правомірною є позиція, що ціннісний підхід є 

ключовим, визначальним у глобальній освіті (global education) (Arnove, R. 

(Eds) & Torres, C. (Eds), 2007, р. 7–8). 

Засадничими позиціями аксіологічного підходу є аксіологічна 

компетентність (Є. Бєлякова) – як уміння реалізувати актуальні 

гуманістичні соціокультурні цінності на рівні педагогічної ситуації, бути в 

ролі посередника між загальнокультурними цінностями, ціннісними 

пріоритетами освіти й особистістю (Белякова, Е., 2009, с.205); аксіосфера 

особистості (В. Крижко, І. Мамаєва) – як унікальне духовне утворення, що 

включає ціннісні орієнтації, які забезпечують самозбереження людини в 

просторі й у часі (Крижко, В. & Мамаєва, І.,  2005, с. 24).  

Культурологічний підхід (Є. Бондаревська, Е. Гусинський, Н. Злобін, 
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В. Козирев, М. Каган, Ю. Турчанінов, В. Франкл) полягає в тлумаченні 

процесу формування цінностей як засобу становлення людини в культурі. 

Витоки такого розвитку обґрунтовано в культурно-історичній теорії 

Л. Виготського про зумовленість внутрішнього розвитку людини зовнішніми 

культурними подіями (Горностай, П. & Титаренко, Т., 2001,  с. 170 – 171).  

При цьому «людина не тільки «споживає» культуру, а й створює її», 

тобто людина творить культуру, а культура творить людину. Отже, людина є 

суб’єктом культури, носієм культурного світопорядку (М. Каган) 

(Каган, М., 1996).  

Відтак, у процесі реалізації ціннісного компоненту змісту освіти 

відбувається, з одного боку, привласнення особистістю системи цінностей, з 

іншого боку, особистість створює нові культурні цінності.  

Системний підхід (В. Афанасьєв, В. Беспалько, І. Блауберг, 

Н. Мойсеєв, В. Садовський, В. Семиченко, А. Уємов, Е. Юдін) пов’язаний з 

розглядом об’єктів як систем, як деякої цілісності, з визначенням елементів, 

що складають її, їх взаємин, а також стосунків кожного елементу й системи 

(І. Блауберг, Е. Юдін) (Блауберг, И. & Юдин, Э., 1973). Цінність системного 

підходу як методології пізнання, на думку В. Садовського, полягає в тому, 

що він дозволяє вивчати об’єкт як явище в динаміці, «цілісності 

інтегративних властивостей об’єкта» (Садовский, В., 1974, с. 5). 

Відзначимо, що аспект формування й функціонування педагогічних 

систем більш детально розкрито в працях Н. Кузьміної, яка визначає 

педагогічну систему як «безліч взаємопов’язаних структурних і 

функціональних компонентів, підпорядкованих меті виховання, освіти, 

навчання молодого покоління й дорослих людей» (Кузьмина, Н., 1980, с.10).  

Відтак, беручи до уваги окреслені наукові позиції, уважаємо, що 

досліджуваний нами феномен ціннісного компоненту змісту вищої освіти є 

системою, оскільки володіє всіма ознаками системного об’єкта, а саме:  

 вона є цілісною, оскільки, з одного боку, її можливо виокремити із 
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загального змісту вищої освіти, а з іншого – вона містить певні структурні 

компоненти, відсутність хоча б одного з них призводить до порушення 

логіки проєктування та реалізації ціннісного компонента змісту освіти; 

 вона є структурованою, оскільки і цінності, і зміст вищої освіти 

складається із певних структурних елементів, відсутність хоча б одного з них 

призводить до порушення логіки реалізації змісту освіти; 

 система є відкритою, тобто сприйнятливою до стратегічних змін, що 

відбуваються в глобалізованому світі, зокрема, у сфері освіти; 

 система є ієрархічною, оскільки побудована з елементів, кожний з 

яких є також складною підсистемою. 

Отже, концептуальні засади ціннісного компоненту змісту освіти 

складає синтез ідей особистісно зорієнтованої парадигми освіти та 

культурологічного, аксіологічного, системного наукових підходів. 

Змістова складова ціннісного компоненту змісту освіти містить 

сукупність цінностей, які доцільно включити в зміст вищої освіти. Як було 

зазначено вище, це три типи цінностей. 

1.  Макроцінності – цінності у глобалізаційному та євроінтеграційному 

вимірі, що передбачають загальнолюдський, загальнокультурний контекст 

цінностей. Це базові цивілізаційні цінності, що є універсальними, 

ґрунтовними для світової культури. 

o ціннісне ставлення до культур та традицій інших народів; 

o толерантне ставлення до культурної неоднорідності суспільства, 

до права бути інакшим на основі прав людини та рівності культур; 

o ціннісне ставлення до комунікації та міжетнічної та міжкультурної 

взаємодії з представниками інших національностей на засаді соціокультурної 

толерантності та реалізації ідей полікультурного підходу; 

В Україні ціннісний компонент змісту освіти в такому форматі дає 

змогу формувати у студентів позитивне ставлення до іншої культури та її 
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носіїв; усвідомлювати закони, за якими функціонують інші держави; 

розуміти міжнародні норми та правила спілкування в суспільстві. 

Для норвевежців однією з базових макроцінностей є мир. На думку, 

Директора Центру ділового співробітництва в північних регіонах (Вища 

школа бізнесу у м. Будо, Університет Нурланда) Фрудо Меллемвіка: 

«Норвегія – країна миру. У нас мала кількість населення, тому мир для нас 

надзвичайно важливий. Ми маємо надзвичайно сильних сусідів. Відтак 

Норвегії завжди вдавалося втримати баланс та знайти правильні рішення 

щодо миру. Можливо, це слугувало причиною того, що одну з Нобелівських 

премій вручають саме у Норвегії – премію миру, усі інші нагородження 

відбуваються у Швеції» (Українцям про Норвегію,  2015, с. 6).  

На сайті посольства Королівства Норвегії в Україні в теці «цінності й 

пріоритети» (Values and priorities) перше місце посідає цінніснь «енергетика 

та морські ресурси», що є суттєвою макроцінністю норвежців. Така позиція є 

природньою, оскільки Норвегія є морською державою, що накопичила 

великів напрацювання в галузі енергетики та морських ресурсів. Норвежці 

розробили технологію сталого освоєння природних ресурсів, що передбачає 

відновлення гідроенергетики, морський видобуток нафти та газу, а також 

рибальство та енергетичну допомогу країнам, що розвиваються. Все це 

передбачає розвиток, так званої, «блакитної економіки». 

2. Мезоцінності – цінності, що відбивають менталітет й культуру свого 

народу: 

o  ціннісне ставлення до менталітету та ментальності народу; 

o ціннісне ставлення до вивчення й прийняття культурної 

спадщини свого народу, його традицій. 

o ціннісне ставлення особистості до своєї Батьківщини, потреба у 

діяльності на її благо; 

o мотив ідентичності й почуття приналежності до певної нації. 

Цей аспект ціннісного компоненту змісту освіти в Україні спрямований 

на формування ціннісного ставлення до менталітету й ментальністі 
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українського народу. Зауважимо, що поняття „менталітет”, поділяючи 

думку В. Крячка, пов’язуємо з національним характером, національною 

свідомістю, духовністю народу (Крячко, В., 2012), а ментальність 

тлумачимо як розумове явище, що спрямоване на усвідомленням 

менталітету. Це спільне «соціальне оснащення» суспільства, яке забезпечує 

конкретне світосприйняття його членів та конституює поведінку індивідів, 

соціальних груп, макроспільнот в об’єктивному процесі динаміки соціуму 

(Крячко, В., 2012, с. 19). Мезоцінності відбивають національну ідентичність, 

патріотизм, уміння організувати свою діяльність суголосно базовим 

цінностям свого народу, пріоритет архетипу „філософії серця”, що є 

принципом індивідуальності та джерелом людяності (Горський, В., 1996; 

Тарасенко, Ф., 1993; Попович, М., 1999), архетипу „поля”, „землі”, „рідного 

краю”, що передають українцям силу і славу предків, асоціюють єднання 

нації, мають особливу енергетику, що впливає на долю та індивідуальність 

народу (Липинський, В., 1995). 

Щодо мезоцінностей норвежців є доцільним навести думку відомого 

норвезького історика Туре Грьонлі, який називає Норвегію «суспільством 

добробуту», підкреслюючи значення добробуту як загальнонаціональної 

цінності та акцентуючи увагу на ролі держави як основного постачальника та 

розподільника цього добробуту (Гелле, К., Дюрвік, С., Даніельсен, Р., 

Говланд, Е. & Грьонлі, Т., 2001).  

У мезоцінностях норвежців особливе місце посідає цінність 

патріотизму – як любові й шанування своєї країни, її історії, традицій, 

звичаїв, символіки цієї країни, бажання працювати на її добробут. 

На думку Henningsen B., найголовнішими рисами національної 

ідентичності громадян Норвегії є такі, як-от: історична територія; спільні 

міфи та історична пам’ять; духовна культура; спільна масова, громадська 

культура; єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів; спільна 

економіка, що значно відрізняє Норвегію від інших країн (Henningsen B., 

1995).  
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До мезоцінностей норвежців належить також їх потреба до збереження 

екології й життя в гармонії з природою; економічна й соціальна 

доброчесність, що породжує його егалітарність, тобто рівність можливостей; 

людиноцентризм.  

3. Мікроцінності – цінності, що відбивають їх особистісний контекст; 

o професійні цінності; 

o ціннісне ставленням до себе, критичне самоспритйняття, 

адекватна самооцінка; 

o ціннісна установка на взаємодію, спілкування з іншими людьми. 

В Україні цей контекст ціннісного компоненту змісту освіти 

спрямований на формування мікроцінностей студентів, які, з одного боку, є 

важливими детермінантами саморозуміння, самоприйняття, самоставлення 

особистості, що є основою для формування ціннісного ставлення до себе, 

самооцінки й рефлексії, з іншого – зумовлюють ціннісне ставлення до інших 

людей, до сприйняття себе «очима іншого». 

У мікроцінностях норвежців особливе місце посідає цінність 

патріотизму – як любові й шанування своєї країни, її історії, традицій, 

звичаїв, символіки цієї країни, бажання працювати на її добробут. 

Норвежцям притаманний потяг до взаємодії з іншими людьми. Велика 

частина Норвегії знаходиться за полярним колом, тому норвежці, 

допомагають один одному виживати у складних кліматничних умовах. Тобто 

для норвежців є суттєвим ціннісне ставлення до кооперації як спільної 

діяльності людей (Українцям про Норвегію, 2015, с. 6).  

З іншого боку, норвежці є інтровертами. Інтровертивність норвежців –

це їх самоцінність, що є результатом автономності життя в суворих 

кліматичних умовах, яка базується на таких рисах національного характеру, 

як індивідуалізм, незалежність, норовливість, прагнення в усьому окреслити 

власний життєвий простір, орієнтація життя на свою родину, свій дім. 

Процесуальна складова моделі пов’язана з формуванням ціннісного 

компоненту змісту освіти й містить алгоритм його проєктування.  
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На думку В. Краєвського, А. Хуторського процес формування змісту 

освіти відбувається на кількох рівнях. 

На першому рівні з позицій системного підходу, відповідно до більш 

суттєвих педагогічних цілей формуються узагальнені теоретичні уявлення 

про зміст освіти. 

На другому рівні формування змісту освіти конкретизуються уявлення 

про те, яким соціальним досвідом необхідно оволодіти у межах певного 

навчального предмета. 

На третьому рівні формування змісту освіти відбувається наповнення 

елементів змісту освіти, визначених на першому рівні й конкретизованих на 

другому рівні певним навчальним матеріалом.  

Отже, окреслені рівні формування змісту освіти пов’язані з 

теоретичним та навчальним матеріалом. 

На четвертому рівні відбувається «матеріалізація» змісту освіти у 

процесі навчальної взаємодії викладача й студента. 

На п’ятому рівні зміст виступає як кінцевий результат освіти, тобто 

стає надбанням особистості (Краевский, В. & Хуторськой, А., 2007).  

На думку Т. Маслової, логіка проєктування емоційно-ціннісного 

компонента змісту освіти здійснюється в наступній послідовності: 

1) визначення груп цінностей, які повинні увійти в зміст вищої освіти;  

2) ) відбір з цих груп номенклатури тих цінностей, які є найбільш 

значущі, встановлення їх ієрархії;  

3) виявлення специфічно важливих для конкретної спеціальності 

цінностей;  

4) визначення, через які навчальні предмети доцільніше ці цінності 

передавати;  

5) визначення на якому рівні ці цінності повинні бути засвоєні; 

6) виявлення механізмів засвоєння кожної цінності на необхідному 

рівні (Маслова, 2013). 
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Отже, аналіз праць відомих метрів дидактичної теорії та сучасних 

дослідників щодо проблеми формування змісту освіти дозволяє 

стверджувати, що формування ціннісного компоненту змісту 

університетської освіти відбувається за певним алгоритмом у такій логіці: 

1. Визначення цінностей освіти, які задекларовані на глобальному рівні 

у форматі нормативно-правових документів (законів, доктрин, концепцій, 

державних стандартів, що набувають статус стратегічних орієнтирів змісту 

освіти. 

2. Адаптація цінностей певного суспільства, їх ієрархізація в межах 

певного університету на корпоративному рівні. 

3. Визначення цінностей, які є пріоритетними для здобувачів вищої 

освіти за певною спеціальністю з урахуванням її специфіки, що відбивається 

в змісті освітньої програми й навчального плану. 

4. З’ясування ціннісного потенціалу змісту певних навчальних 

дисциплін. 

5. Практична реалізація ціннісного компоненту змісту освіти 

відбувається в освітньому процесі ЗВО на рівні співробітництва викладача та 

студента. 

6. Інтеріоризація ціннісного компоненту змісту освіти на 

особистісному рівні. 

Варто відзначити, що перші чотири позиції алгоритма виступають як 

концептуальна прогностична модель засвоєння ціннісного соціокультурного 

досвіду суспільства. Утім практична реалізація цього змісту (останні дві 

позиції алгоритму) відбувається в освітньому процесі ЗВО на рівні 

співробітництва викладача та студента; на особистісному рівні – у 

професійно-особистісних новоутвореннях майбутнього фахівця, зокрема 

його професійної компетентності, конкурентноспроможності, важливим 

компонентом якої є ціннісна сфера особистості. 
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Відтак, ціннісний компонент змісту вищої освіти є її органічним 

складником, спрямованим на усвідомлення, прийняття та інтеріоризацію 

певних груп цінностей:  

Результативна складова моделі передбачає сформованість 

макроцінностей, пов’язаних з цінностями світової та вітчизняної культури й 

орієнтацією в соціальному просторі; мезоцінностей, що зумовлюють процес 

формування національної ідентичності, патріотизму, уміння організувати 

свою діяльність суголосно базовим цінностям свого народу; мікроцінностей, 

що відбивають ціннісне ставлення до майбутньої професії, до особистості 

«іншого», до партнерської взаємодії з ним, а також особистісні цінності 

саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, конкурентоспроможності 

на ринку праці.  

Відтак, модель ціннісного компонента змісту університетської освіти 

має такі специфічні особливості. 

1. Ця модель є концептуальною, оскільки синтезує ідеї особистісно 

зорієнтованої парадигми освіти, положень системного культурологічного, 

аксіологічного наукових підходів та феноменологічних особливостей 

цінностей та змісту освіти. 

2. Вона є прогностичною, оскільки співвідноситься з результатом 

досліджуваного процесу, а саме із сформованістю соціокультурних цінностей 

студента. 

3. Модель є схематичною, тому що віддзеркалює найбільш важливі 

властивості та характеристики досліджуваного об’єкту. 

4. Модель є інтегрованою, оскільки зорієнтована на формування 

аксіосфери особистості, що об’єднує макроцінності, мезоцінності, 

мікроцінності особистості. 

5. Модель є структурно-логічною й процесуальною, тому що відбиває 

структурні компоненти ціннісного компоненту змісту освіти й логіку його 

формування.  
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2.2. Нормативно-правове та методичне забезпечення ціннісного 

компонента змісту університетської освіти в Норвегії та в Україні 

 

У попередньому підрозділі дисертацій обґрунтовано й розкрито 

сутність та структуру ціннісного компонента змісту університетської освіти, 

що акумульовані в його моделі. З’ясовано, що ціннісний компонент змісту 

університетської освіти є системним утворенням, яке має певну структуру 

«за вертикаллю» і є динамічним процесом, який формується в певній логіці 

«за горизонталлю». 

У цьому підрозділі висвітлюється нормативно-правове та методичне 

забезпечення змісту ціннісного компоненту змісту вищої освіти, а також 

презентуються результати його порівняльного аналізу в університетах 

Норвегії та України. 

Розглянемо нормативно-правове забезпечення ціннісного компоненту 

змісту університетської освіти в Норвегії та Україні за стратегічним 

критерієм, тобто на державному рівні. 

Закон Норвегії «Про університети й університетські коледжі» (Lov 

om universiteter og høyskoler) вступив у силу 01.08.2005 р. Він мав наступну 

структуру. 

Частина І.Загальні положення. 

Глава 1. Мета і сфера дії закону. 

Глава 2. Національний орган з якості освіти – NOKUT. 

Глава 3.Професійний регламент – акредитація. 

Глава 4. Права та обов’язки студентів. 

Глава 5. Апеляції. 

Глава 6. Зайнятість. 

Глава 7. Інші положення. 

Частина ІІ. Приватні університети й коледжі. 

Глава 8. Організаційні положення. 
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Частина ІІІ. Державні університети й коледжі. 

Глава 9. Управління. 

Глава 10. Ректор. Виконавчий директор. 

Глава 11. Умови праці. 

Глава 12. Інші положення. 

Частина ІV.Різні положення. 

Глава 13. Підсумкові положення (Lov om universiteter og høyskoler 

(2005-04-01-15). 

Вивчення цього норвезького державного нормативно-правового 

документу стало підставою для з’ясування його ціннісного виміру. 

Так у статті 1.1 «Призначення університетів і коледжів» окреслені такі 

цінності, як-от: освіта на засаді досліджень, професійна свобода, стійкий 

екологічний і соціально-економічний розвиток. 

У статті 1.3 «Завдання вузів й коледжів» декларуються цінності 

неперервної освіти, співпраці студентів, викладачів і студентів, продукування 

інновацій й впровадження їх на міжнародному, національному й 

регіональному рівнях. 

У статті 1.4 «Особлива відповідальність для певних закладів» 

наголошується на цінності «національна відповідальність» за створення, 

експлуатацію й обслуговування дослідницьких бібліотек, банків знань, баз 

інформації, а також музеїв з науковими колекціями й публічних виставок за 

спеціальними предметними галузями. 

У статті 1.5 «Професійна свобода й відповідальність» декларується 

цінність академічної свободи. 

У статті 1.7 «Відповідальність за підтримку й подальший розвиток 

норвезької мови» пропагується ціннісне ставлення до норвезької мови. 

У статтях глави 4. «Права та обов’язки студентів» декларуються різні 

аспекти студентоцентрованої освіти як базової цінності освітньої політики 

Норвегії, а саме: створення студентської ради в закладі вищої освіти; участь 

студентів у підготовці навчального плану, у комісії по удосконаленню 
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освітнього середовища, покращення дизайну університету з метою створення 

ефективних умов для навчання студентів, покращення їх добробуту; 

фасилітація студентів с особливими потребами, але не зниження академічних 

вимог до них; право на конфіденційну консультацію у студентського 

омбуцмена за певної навчальної ситуації.  

Стаття 6.2 декларує рівність, зокрема й гендерну, всіх суб’єктів 

освітнього процесу в університеті (Lov om universiteter og høyskoler (2005-04-

01-15). 

Отже, у Законі Норвегії «Про університети й університетські коледжі» 

(Lov om universiteter og høyskoler) (2005 р.) задекларовано такі цінності 

університетської освіти, які зумовлюють ціннісні аспекти її змісту: 

 сталий екологічний й соціально-економічний розвиток; 

 освіта на засаді досліджень;  

 професійна свобода; 

 неперервна освіта;  

 співпраця студентів, викладачів та студентів; 

 егалітарність; 

 «національна відповідальність» за науковий та освітній доробок 

Норвегії; 

 академічна свобода; 

 студентоцентрованість. (Lov om universiteter og høyskoler) (2005 р.) 

У 2020 році в Норвегії вступив у силу Новий закон 

«Про університети та коледжі» (Ny lov om universiteter og hoyskoler). Зміст 

цього закону представлений наступними главами: 

Глава 1. Мета та сфера застосування. 

Глава 2.Бізнес та відповідальність.  

Глава 3. Організація та управління в державних установах. 

Глава 4. Організація та управління в приватних установах. 
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Глава 5. Приватні університети та коледжі (фінансовий контроль та 

інше). 

Глава 6. Вступ до вищої освіти. 

Глава 7. Навчальне середовище та представництво студентів. 

Глава 8. Викладання, оцінка, апеляція,  видача дипломів. 

Глава 9. Затвердження про вищому освіті 

Глава 10. Санкції за небажану поведінку 

 Глава 11. Зайнятість. 

Глава 12. Порядок звернень до національного апеляційного органу. 

Глава 13. Обробка персональних даних.  

Глава 14. Національний орган з якості освіти – NOKUT. 

Глава 15. Акредитація установ і навчальних програм. 

Глава 16. Прикінцеві положення (Ny lov om universiteter og hoyskoler 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Teknisk redaksjon Oslo 

2020). 

Аналіз Нового закону «Про університети та коледжі» (2020 р.) дає 

можливість констатувати його наступність з попереднім законом «Про 

університети й університетські коледжі» (2005 р.) (Lov om universiteter og 

høyskoler). Проте в новому законі 2020 року з’являються такі цінності, як-от: 

 ціннісне ставлення до людської гідності; 

 інтелектуальна свобода; 

 демократія, прозорість; 

 рівність та верховенство права; 

 нові аспекти  студентоцентризму (заходи для вагітних студенток 

та по догляду за дітьми); 

 конфіденційність інформації про студентів (Ny lov om 

universiteter og hoyskoler Departementenes sikkerhets- og 

serviceorganisasjon Teknisk redaksjon Oslo 2020). 
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Студіювання Довгострокового плану науки та вищої освіти на 2019–

2028 роки МОН Норвегії (Звіт. ст. 4 (2018–2019) Звіт Стортингу (біла 

книга) (Long-term plan for research and higher education 2019–2028 Meld. St. 

4 (2018–2019) Report to the Storting (white paper)) дало можливість 

з’ясувати його ціннісні аспекти. 

Так, у Розділі 1 «Державна політика щодо досліджень та вищої 

освіти» наголошується на таких цінностях норвезького суспільства, як 

ціннісне ставлення громадян до розбудови суспільства добробуту. При 

цьому вища освіта має сприяти екологічності суспільства (оберігати 

планету), створенню кращого та ефективнішого державного сектору, 

захищати основні цінності Норвегії, якими є свобода та демократія, 

егалітарність, сталий розвиток. 

У цьому державному документі визначено п’ять довгострокових 

пріоритетів уряду, які є суголосними Цілям сталого розвитку, що впливають 

на цінності змісту вищої освіти й науки. 

1. Моря та океани. 

2. Клімат, навколишнє середовище та екологічна енергія (перехід до 

зеленого суспільства). 

3. Оновлення державного сектору та покращення державних послуг  

4. Можливості та промислові технології. 

5.Соціальне забезпечення та соціальна згуртованість у 

глобалізованому світі (Long-term plan for research and higher education 

2019–2028 (б.д.). Meld. St. 4 (2018–2019) Report to the Storting (white paper) 

Recommendation of 5 October 2018 from the Ministry of Education and 

Research, approved in the Council of State on the same day. (Solberg 

Government). 

У Довгостроковому плані науки та вищої освіти на 2019–2028 роки 

зазначено, що університети та університетські коледжі відіграють важливу 

роль у дотриманні порядку денного сталого розвитку через освіту та 

дослідження.  
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Є примітним, що Університет Осло заснував «Oslo SDG Initiative». При 

цьому студенти, викладачі та науковці будуть ключовим фактором у 

досягненні Цілей сталого розвитку.  

Бергенський університет у 2017 році започаткував «SDG Bergen», а 

саме новий механізм поєднання потреби в нових знаннях для сталого 

розвитку з міждисциплінарними дослідницькими спільнотами за допомогою 

наукових рад. Університет також виступив з ініціативою створення 

національного наукового комітету на період до 2030 року. 

Інші університети розробили власні стратегії сталого розвитку або 

інтегрували Цілі сталого розвитку в інші внутрішні стратегії. Наприклад, 

нова стратегія Норвезького університету науки й технологій спрямована на 

досягнення Цілей сталого розвитку як частину бачення університету (NTNU 

Strategy 2018–2025 Knowledge for a better world, 2017). Веб-сайт університету 

висвітлює конкретну освітню, дослідницьку та інноваційну діяльність, 

спрямовану на досягнення 17 цілей.  

Потенційні студенти можуть вибирати навчальні програми на основі 

цілей, для досягнення яких вони хочуть працювати.  

У Довгостроковому плані науки та вищої освіти на 2019–2028 роки 

визначено такі сучасні цінності, як-от:  

 діджиталізація суспільства; 

 демократичний розвиток і публічний дискурс; 

 розвиток академічних та дослідницьких спільнот високої якості;  

 співпраця з визнаними дослідницькими спільнотами в інших 

країнах; 

 Норвегія як країна знань; 

 підвищення конкурентоспроможності та інноваційного 

потенціалу. 

У звіті до Стортингу (Біла книга) «Культура якості у вищій освіті» 

(2016–2017 р.) (report to the Storting (White Paper) "Culture of quality in higher 
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education" (2016–2017) наголошується на базових критеріях якісної освіти, 

які мають ціннісну природу: 

 співпраця зі студентами як рівноправними членами академічної 

спільноти із спільною відповідальністю за якість освіти, що передбачає 

ціннісне ставлення до студента; 

 сформованість у студентів навичок, які користуються попитом на 

сучасному ринку праці (зв’язок університетської освіти з ринком праці); 

 сформованість у студентів потенціалу щодо оновлення в напрямі 

інноваційних, привабливих і продуктивних співробітників (ціннісне 

ставлення до майбутньої професії); 

 сформованість інтелектуального фону суспільства, культивування 

суспільного розуму; 

 сприяння переходу від економіки, що базується на ресурсах, до 

економіки, що базується на знаннях; 

 організація освіти через активність і рефлексію в партнерстві з 

викладачем; 

 асоціація вищої освіти зі здоров’ям, соціальною довірою, зміцненням 

демократії, соціальним залученням та попередженням злочинної поведінки.  

(Report to the Storting (White Paper) Culture of quality in higher education 

(2016 – 2017).  

Далі представимо вітчизняні нормативно-правові документи (за 

стратегічним критерієм), що декларують ціннісний формат сучасної вищої 

освіти. 

Аналіз Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) дозволив з’ясувати 

наступні його ціннісні аспекти.  

Так у статті 1 «Основні терміни та їх визначення» (розділі 1 «Загальні 

положення») вища освіта визначається як сукупність систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
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компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 

освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти. Тобто вже в дефініції вищої освіти акцентовано морально-етичні 

цінності, які є ґрунтовними в аксіосфері особистості (Закон України «Про 

вищу освіту», 2014).  

У Статті 3 «Державна політика у сфері вищої освіти» окреслено такі 

ґрунтовні принципи цієї політики: 

 доступність вищої освіти;  

 міжнародна інтеграція та інтеграція системи вищої освіти України у 

Європейській простір вищої освіти;  

 сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері 

вищої освіти;  

 гармонійна взаємодія національних систем освіти, науки, бізнесу та 

держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

держави;  

 розширення можливостей для здобуття вищої освіти та освіти 

протягом життя;  

 створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти; 

 розвиток автономії вищих навчальних закладів та академічної 

свободи учасників освітнього процесу;  

 забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів та їх інтеграції з виробництвом; 

 забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним 

навчально-реабілітаційним супроводом (Закон України «Про вищу освіту», 

2014).  

Відтак ця стаття орієнтує вітчизняну вищу освіту на європейський 

вектор розвитку, ціннісне ставлення до культури та освіти інших країн й 

народів, на впровадження ринкових відносин у сферу вищої освіти, на 
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реалізацію освіти протягом життя, рівність доступу до вищої освіти, розвиток 

корпоративних цінностей університетів, ціннісного ставлення до осіб з 

особливими потребами. 

У статті 26 «Основні завдання вищого навчального закладу» (Розділ VI 

«Вищі навчальні заклади») серед основних завдань ЗВО виокремлено такі як-

от: 

 формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах;  

 збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства (Закон України «Про вищу освіту», 2014).  

Тобто в завданнях вищої освіти задекларовано формування 

особистісних конструктів, які пов’язані макроцінностями, мезоцінностями, 

мікроцінностями особистості, наголошено на їх накопиченні в межах 

суспільства. 

У статті 58 «Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників» наголошується на дотриманні норм педагогічної етики, моралі, 

повазі гідності осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

прищепленні їм любові до України, виховуванні їх у дусі українського 

патріотизму й поваги до Конституції України та державних символів України 

(Закон України «Про вищу освіту», 2014).  

Отже, ця стаття декларує ціннісне ставлення до студента, як головного 

суб’єкта освітнього процесу в сучасному університеті, а також акцентує 

увагу на необхідності формування мезоцінностей особистості у процесі 

навчання в університеті, що пов’язані з менталітетом та ментальністю 

українського народу. 
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Зміст статті 68 «Організаційні форми провадження наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності» аспектно спрямований на необхідність 

запобігання академічному плагіату (оприлюдненню (частково або повністю) 

наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без 

відповідного посилання). Тобто ця стаття Закону України «Про вищу освіту» 

(2014 р.) наголошує на академічній доброчесності як важливій цінності 

сучасної вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту», 2014).  

Закон України «Про освіту» (2017 р.) лише частково стосується вищої 

освіти, але певні його статті декларують універсальні положення, зокрема, й 

ціннісні зорієнтовані, що стосуються всіх рівнів сучасної вітчизняної освіти.  

Так стаття 6 «Засади державної політики у сфері освіти та принципи 

освітньої діяльності» декларує такі її принципи, як: людиноцентризм; науковий 

характер освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв’язок із світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; академічна 

доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова та 

організаційна автономія закладів освіти в межах, визначених законом; гуманізм; 

демократизм; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 

Українського народу, його історико-культурного надбання й традицій; 

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів 

України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод 

людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або 

психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

формування громадянської культури та культури демократії; державно-

громадське партнерство; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція в 

міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та 

хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою (Закон України «Про освіту», 2017 р.). 

Як бачимо, ця стаття Закону України «Про освіту» (2017 р.), пов’язана 

з такими цінностями вищої освіти як людиноцентризм, освіта на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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дослідницькій основі, ціннісне ставлення до світової культури, академічна 

доброчесність, академічна свобода, гуманізм, демократизм, патріотизм, 

ціннісне ставлення до культури й традицій українського народу. 

У Професійному стандарті на групу професій «Викладачі закладів 

вищої освіти» (2021 р.) у позиції «Загальні компетентності» серед 12 

представлених компетентностей 5 мають ціннісно зорієнтований характер, а 

саме:  

ЗК-03 володіння комунікативними навичками, здатність проявляти 

емпатію;  

ЗК -06 здатність до особистісного і професійного розвитку; 

ЗК-09 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК-10 здатність діяти на основі етичних міркувань;  

ЗК-11 здатність проявляти толерантність й повагу до культурної 

різноманітності;  

ЗК- 12 здатність діяти соціально відповідально й свідомо. 

(Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої 

освіти, 2021). 

У стандарті вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в позиції «Перелік компетентностей» серед загальних 

компетентностей виокремлено такі, що мають аксіологічний вимір, а саме: 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Серед спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

представлено такі, як-от: 

СК 3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  
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СК11. Здатність планувати й виконувати наукові дослідження в галузі 

освітніх, педагогічних наук (Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, Наказ № 520, 2021). 

Отже, є очевидним, що представлені вище державні нормативно-

правові документи декларують ціннісні аспекти змісту університетської 

освіти в Норвегії та Україні. Представимо їх в узагальненому форматі в 

таблиці 2.4. 

Отже, порівняння ціннісних аспектів державних нормативно-правових 

документів Норвегії і України дозволяє виокремити спільні цінності, що 

полягають у європейському вимірі вищої освіти, студентоцентризмі, 

академічній доброчесності, зв’язку освіти з ринком праці, реалізацією освіти 

на дослідницькій основі, ціннісним ставленням до осіб з особливими 

потребами. 

Відмінними є пріоритети норвезької університетської освіти, що 

полягають у її егалітарності, неперервності, пріоритеті таких цінностей, як 

миролюбство, «національна відповідальність», добробут, екологічність 

(зелене суспільство), економічна й соціальна відровідальність 

Стратегічні положення нормативних документів державного рівня 

відбиваються в корпоративних документах університетського рівня.  

За корпоративним критерієм компаративного аналізу нами було 

проаналізовано нормативні документи університетів Норвегії та України. 

Так у Стратегії університету Осло «Знання – відповідальність – 

схильність до сталого світу» до 2030 року (Strategi 2030 Kunnskap – ansvar – 

engasjement: For en bærekraftig verden) (див. Додаток В) визначена така його 

місія: 

• просувати незалежні, новаторські та довгострокові дослідження; 

• формувати у студентів знання, здібності та бажання створити 

найкращий світ; 
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Цінності університетської освіти в Норвегії та Україні за 

стратегічним критерієм (у контексті її змісту) 

Таблиця 2.4. 

Норвегія Україна 

Нормативні 

документи 

Декларовані 

цінності 

Нормативні 

документи 

Декларовані 

цінності 

Закон «Про 

університети й 

університетські 

коледжі» 

(2005 р.) 

Стійкий екологічний і 

соціально-економічний 

розвиток; освіта на 

засадах досліджень; 

професійна свобода; 

неперервної освіти; 

співпраці студентів, 

викладачів і студентів; 

егалітарність; «націо-

нальна відповідаль-

ність» за науковий та 

освітній доробок Нор-

вегії; академічна сво-

бода; студентоцентро-

ваність 

Закон України 

«Про вищу 

освіту» 

(2014 р.) 

Морально-етичні 

цінності; європей-

ський вимір, 

упровадження 

ринкових відно-

син у сферу 

вищої освіти, 

освіта протягом 

життя; корпора-

тивні цінності 

університетів, 

розвиток автоно-

мії та академічної 

свободи; цінніс-

не ставлення до 

осіб з особливими 

потребами; запо-

бігання 

академічному 

плагіату 

Новий Закон 

«Про універси-

тети та колед-

жі» (2020 р.) 

Людська гідність, інте-

лектуальна свобода, 

рівність, демократія, 

рівність та верховенст-

во права, прозорість, 

нові цінності студенто-

центризму (умови для 

вагітних студенток та 

по догляду за дітьми), 

конфіденційність ін-

формації про студентів 

Закон України 

«Про освіту» 

(2017 р.) 

Людиноцентризм, 

освіта на дослід-

ницькій основі, 

ціннісне ставлен-

ня до світової 

культури, акаде-

мічна доброчес-

ність, академічна 

свобода, гуманізм, 

демократизм, 

патріотизм, цін-

нісне ставлення до 

культури й тради-

цій українського 

народу 

Довгостроковий 

план науки та 

вищої освіти на 

Діджиталізація сус-

пільства; демократич-

ний розвиток і публіч-

Професійний 

стандарт на 

групу 

Комунікація, 

емпатія, особи-

стісний і профе-



166 
 

 
 

 

• бути інноваційною організацією та привабливим місцем для роботи та 

навчання. 

Стратегія Університету Осло декларує наступні корпоративні 

цінності: 

 знання, що є цінними для всього світу; 

 міжнародно зорієнтоване міждисциплінарне й інноваційне 

середовище; 

2019–2028 роки 

 

ний дискурс; розвиток 

академічних та дослід-

ницьких спільнот ви-

сокої якості; співпраця 

з визнаними дослід-

ницькими спільнотами 

в інших країнах; 

Норвегія як країна 

знань; підвищення 

конкурентоспроможно

сті та інноваційного 

потенціалу 

професій 

«Викладачі 

закладів 

вищої освіти» 

(2021 р.) 

сійний розвиток; 

мотивація людей;  

етичні міркуван-

ня; толерантність 

і повага до куль-

турної різнома-

нітності; соціаль-

на відповідаль-

ність  

Звіт до Стор-

тингу (Біла 

книга) 

«Культура 

якості у вищій 

освіті» (2016–

2017 р.) 

Ціннісне ставлення до 

студентів, співпраця з 

ними; спільна відпо-

відальність за якість 

освіти; зв’язок універ-

ситетської освіти з 

ринком праці; здатність 

до оновлення у напрямі 

інноваційних, приваб-

ливих і продуктивних 

співробітників в май- 

бутній професії); куль-

тивування суспільного 

розуму; асоціація ви-

щої освіти зі здоров’ям, 

соціальною довірою, 

зміцненням демократії, 

соціальним залученням 

та попередженням зло-

чинної поведінки 

Стандарт ви-

щої освіти за 

спеціальністю 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки, галузі 

знань 01 

Освіта/Педа-

гогіка для 

другого (ма-

гістерського) 

рівня вищої 

освіти 

Міжособистісна 

взаємодія; соці-

альна відповіда-

льність; освіта в 

міжнародному 

контексті;  

індивідуальність 

студента, наукові 

дослідження в 

галузі освітніх, 

педагогічних наук 
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  відновлення біорізноманіття, покращення здоров’я та добробуту, 

перешкоджання міграції та війнам; 

 академічна свобода; 

 інституційна автономія; 

 наукові традиції та культура; 

 новаторство, сміливість й довгострокові фундаментальні 

дослідження; 

 національна пам’ять й відповідальність за оновлення та поширення 

знань про норвезьке суспільство та норвезьку мову, історію та природу; 

 співвідношення традицій та інновацій; 

 інтеграція між дослідженнями, освітою та знаннями; 

 дослідницька культура, заснована на високих дослідницьких 

стандартах і ідеалах (UiO: Strategi 2030). 

Стратегія Бергенського університету «Знання, що формують 

суспільство» (2019–2022р.) (Kunnskap som former samfunnet hav, liv, samfun/ 

strategi 2019 –2022) (див. Додаток Г). 

Цей нормативний документ декларує такі цінності університету: 

 знання як форми суспільства, де межі між предметами 

перетинаються на шляху до сталого світового суспільства; 

 створення середовища знань і компетентностей; 

 дослідження проблем походження Всесвіту, історії людства та 

майбутнього землі (дослідження морів, глобальних соціальних 

проблем, клімату та енергетики); 

 національна й міжнародна якість; 

 знання, критичний роздум та особистісний розвиток; 

 інноваційні цифрові форми навчання; 

 кластери знань для інноваційних досліджень та освіти; 

 кластерна співпраця; 

 відкритість, діалог, критичне обговорення проблем; 
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 академічна свобода; 

 культура самовираження; 

 підприємництво (подальший розвиток Bergen Technology Transfer) 

(Universitetet i Bergens strategi 2019–2022). 

Стратегія Норвезького університету природничих та технічних наук 

«Знання для кращого світу»(2018–2025) (Kunnskap for en bedre verden NTNU 

strategi 2018 – 2025).  

Вивчення цього документу дозволило констатувати, що у позиції «візія 

університету» фіксується базова цінність університету, а саме цінність 

знань:  

 знання дають людям можливості та впливовість; 

 знання є основою для правильного вибору; 

 знання надихають, змінюють погляди, спосіб мислення й 

світосприйняття; 

 знання, отримані в NTNU, мають приносити користь спільноті й 

сприяти досягненню цілей сталого розвитку; 

 сила знань NTNU – у поєднанні основного науково-технічного 

профілю з академічною широтою та міждисциплінарністю (NTNU Kunnskap 

for en bedre verden NTNU strategi 2018 – 2025). 

У Стратегії Норвезького університету природничих та технічних 

наук представлено його соціальну, загальну й особливу місію. 

Соціальна місія університету включає як реалізацію очікувань 

зовнішнього світу, так і розв’язання внутрішніх соціальних завдань.  

Спільна місія університету полягає у відповідальності за створення 

нових перспектив для довгострокових фундаментальних досліджень 

університету, за навчання на основі досліджень, за поширення знань про 

природу, людей, суспільство та технології, за участь у суспільній дискусії, 

заснованій на знаннях, за використання знань на благо суспільства. 
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Особлива місія університету пов’язана з розвитком Норвегії, а саме зі 

створенням економічних, культурних та соціальних цінностей та 

технологічної основи для суспільства майбутнього, а також з формуванням 

конкурентоспроможної бізнес-спільноти та потужного державного сектору 

через співпрацю в галузі нових практик, процесів та продуктів. 

У Стратегії Норвезького університету природничих та технічних 

наук задекларовано низку цінностей. 

Творчість, що ґрунтується на академічній свободі, інноваційному 

розв’язанні складних проблем, стимулюванні інновацій серед студентів та 

співробітників, а також інноваційної педагогічної, дослідницької та 

художньої діяльності. 

Критичність, що базується на фундаментальних демократичних 

цінностях й характеризується дискусіями, критичним осмисленням, 

знаннями, заснованими на фактах, об’єктивності та високому рівні етичної 

свідомості.  

Конструктивність, що реалізується у відкритому діалозі із зовнішнім 

світом й базується на зовнішній та внутрішній взаємодії, яка спрямована на 

взаємовплив соціальної відповідальності й впливу на навколишнє 

середовище за допомогою діалогу та поширення знань.  

Шанобливість, що полягає у створенні освітнього середовища, яке 

характеризується повагою й увагою, рівністю й толерантністю до різних 

поглядів та думок й сприяє особистісному зростанню та розвитку 

компетентностей (NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU strategi 2018 – 

2025). 

Стратегія 2030 Університету Ставангера (Strategy 2030 for the 

University of Stavanger) містить соціальну місію – вища освіта, дослідження, 

розвиток мистецтва та інновації; девіз – кинемо виклик загальновідомому та 

досліджуємо незвідане.  

Цінностями Ставангерського університету задекларовано такі: 
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Незалежність, що полягає у незалежному критичному пошуці нових 

знань у постійній взаємодії з суспільством, а також у академічній свободі та 

незалежних дослідженнях, свободі вираження поглядів, чесності та рівності. 

Творчість та новаторська діяльність, що визначають наукову, 

художню та адміністративну діяльність, а також навчальні курси, які є 

формуючими подорожами, що розвивають здатність людини критично 

мислити і робити обміркований життєвий вибір.  

Міждисциплінарне співробітництво в галузі досліджень, що сприяють 

екологічному переходу суспільства. 

Інтеграція цілей сталого розвитку в освітні програми, що 

розробляються на міждисциплінарній основі.  

Глобальний перехід від енергопостачання до енергозбереження на 

засаді накопичення знань та досвіду. 

Якість життя та благополуччя протягом усього життєвого циклу, 

охорони здоров’я та соціального забезпечення. 

Благополуччя студентів, їх активна взаємодія та участь в управлінні 

університетом (Strategy 2030 for the University of Stavanger (2021, February, 

08). 

Відтак, аналіз корпоративних нормативних документів провідних 

університетів Норвегії дає підстави виділити їх базові цінності, що 

зумовлюють зміст освіти. Їх узагальнений формат подаємо в таблиці 2.5. 

Розглянемо за корпоративним критерієм компаративного аналізу 

нормативні документи певних вітчизняних університетів. 

Стратегія розвитку Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди на 2021–2025 роки.  

У позиції «Місія Університету» зазначено формування освіченого 

українця, відповідального громадянина, патріота, професіонала, носія 

культури – шляхом удосконалення змісту науково-методичного супроводу 

якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом 

навчати й виховувати інших. 
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Таблиця 2.5 

Корпоративні цінності університетів Норвегії 

Університет Корпоративні цінності 

Університет 

Осло 

Знання, значущі для всього світу; міжнародно зорієнтоване 

міждисциплінарне й інноваційне середовище; відновлення 

біорізноманіття, покращення здоров’я та добробуту, 

перешкоджання міграції та війнам; академічна свобода; 

інституційна автономія; наукові традиції та культура; 

довгострокові фундаментальні дослідження; національна 

пам’ять й відповідальність за оновлення та поширення 

знань про норвезьке суспільство та норвезьку мову, історію 

та природу; співвідношення традицій та інновацій; 

дослідницька культура. 

Бергенський 

університет 

Знання як форми суспільства; створення середовища знань і 

компетентностей; дослідження проблем походження 

Всесвіту, історії людства та майбутнього землі 

(дослідження морів, глобальних соціальних проблем, 

клімату та енергетики); національна й міжнародна якість; 

знання, критичний роздум та особистісний розвиток; 

інноваційні цифрові форми навчання; кластери знань для 

інноваційних досліджень та освіти; кластерна співпраця; 

відкритість, діалог, критичне обговорення проблем; 

академічна свобода; культура самовираження; 

підприємництво. 

Норвезький 

університет 

природничих 

та технічних 

наук 

Творчість, академічна свобода, інноваційне розв’язанні 

складних проблем, інноваційна педагогічна, дослідницька 

та художня діяльність; критичність, знання, засновані на 

фактах, об’єктивності та високому рівні етичної свідомості; 

конструктивність, відкритий діалог із зовнішнім світом і 

внутрішня взаємодія, соціальна відповідальність й 

поширення знань; шанобливість, рівність й толерантність 

до різних поглядів та думок; особистісне зростання та 

розвиток компетентностей. 

Ставангерський 

університет 

Незалежність; творчість та новаторська діяльність; 

міждисциплінарне співробітництво в галузі досліджень; 

екологічний перехід суспільства; інтеграція цілей сталого 

розвитку в освітні програми; глобальний перехід від 

енергопостачання до енергозбереження; якість життя та 

благополуччя протягом усього життєвого циклу; охорона 

здоров’я та соціальне забезпечення; благополуччя 

студентів; активна взаємодія студентів та участь в 

управлінні університетом. 
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Суголосно цієї стратегії Основними цінностями Університету є: 

 сковородинівська родина – університетська спільнота, об’єднана 

ідеєю розвитку освіти України, підготовки висококваліфікованих 

і конкурентоспроможних педагогів – агентів змін; 

 центром університетської спільноти є особистість здобувача вищої 

освіти, викладача, співробітника, її права, свободи та гідність, забезпечення 

індивідуальної траєкторії, надання можливостей для її самореалізації; 

 високий рівень підготовки майбутнього вчителя-інноватора; 

 академічна свобода – самостійність і незалежність учасників 

освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової та інноваційної діяльності, що реалізується на принципах свободи 

слова, думки й творчості, поширення знань та інформації, проведення 

наукових досліджень і використання їх результатів; 

 академічна доброчесність – базовий принцип, яким керуються 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності; 

 патріотизм і полікультурність – повага до культурних цінностей 

українського народу, його історико-культурного надбання та традицій, до 

інших культур, традицій і мов; 

 колегіальність під час прийняття рішень, урахування думки кожного 

члена колективу; 

 духовність – найвищий рівень гармонійного розвитку і саморегуляції 

педагога як зрілої особистості.  

Укріплення духовності в майбутніх учителів відбувається в процесі 

навчання, ідейного виховання і розвитку особистості, її загальнокультурних, 

громадянських та професійних компетентностей, а також самоосвіти. У 

системі домінуючих мотивів особистості вчителя духовність має дві 

фундаментальні потреби: ідеальну потребу пізнання і соціальну потребу 

жити заради інших (Стратегія розвитку Харківського національного 

університету імені Г.С.Сковороди на 2021 – 2025 роки, 2021).  
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Положення «Про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди». 

Серед основних завдань освітнього процесу є:  

 формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити й 

самоорганізовуватися в сучасних умовах;  

 збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  

 поширення знань серед населення, підвищення освітнього й 

культурного рівня громадян;  

 налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;  

 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці (Положення 

«Про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди» (2021). 

У Стратегії розвитку Волинського національного університету імені 

Лесі Українки в місії зазначено, що «університет – це спільнота, яка формує 

високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, 

здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра 

та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства» 

(Стратегія розвитку Волинського національного університету імені Лесі 

Українки на 2020 – 2024 роки, 2021). 

У пункті 1 візії університету констатовано, що ідентичність 

університету безпосередньо пов’язана з Волинню, Україною й академічним 

середовищем Європи. 

У позиції «цінності» представлено такі, як-от: 
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Університетська спільнота – спільнота вчених, викладачів, студентів, 

співробітників, випускників і друзів, людей різних культур і різного 

походження, які поважають, зберігають і розвивають волинські освітні 

традиції.  

Особистість – прагнення, щоб кожен учасник спільноти був вільною, 

освіченою, відповідальною, творчою особистістю. При цьому наголошується 

на толерантності як невід’ємній рисі сучасної людини, яка, дотримуючись 

своїх принципів.  

Гуманізм – університет, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає 

людину і людяність, боронить людську гідність, права і свободи. 

Креативність – університет плекає умови для розвитку і заохочує 

створення й упроваджння інноваційних ідей та рішень щодо виконання 

завдань нестандартними методами.  

Лідерство – університет заохочує персональне лідерство, 

відповідальність і почуття обов’язку; бере ініціативу і готовий до 

відповідальності за розвиток волинських традицій освіти, науки та інших 

сфер діяльності.  

Якість – дотримання високих стандартів у науковій діяльності, 

викладанні та навчанні. Для Університету абсолютно неприйнятні плагіат і 

будь-які вияви корупційної поведінки. Учасники університетської спільноти 

отримують фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного 

спілкування – англійською, а також іншими іноземними мовами.  

Національна свідомість – університет активно працює задля розвитку 

України, але, водночас, проявляє повагу до інших культур, традицій і мов. 

Демократія – демократизм, відкритість, верховенство права, 

прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія виявам авторитаризму, 

право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності 

Університету. Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність 

мислення.  
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Активна громадянська позиція – університетська спільнота – центр 

незалежної інтелектуальної думки й активна пасіонарна частина 

громадянського суспільства незалежної України. Університет відстоює право 

на власну думку, а також ті процеси, які відбуваються в українському 

суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на розвиток країни 

(Стратегія розвитку Волинського національного університету імені Лесі 

Українки на 2020 – 2024 роки, 2021). 

Стратегія розвитку Державного закладу вищої освіти «Донбаський 

державний педагогічний університет» на 2021–2025 роки. 

Девіз Донбаського державного педагогічного університету: Сучасний 

університет – умотивований студент – ефективний учитель – успішна 

Україна! 

Місія Донбаського державного педагогічного університету: 

формування та примноження інтелектуального, творчого й духовного 

потенціалу особистості, громади, суспільства. 

Візія університету: Донбаський державний педагогічний університет – 

освітній, науковий та культурний лідер Сходу України, що реалізує державну 

інноваційну політику в галузі освіти відповідно до запитів ринку та трендів 

цифрового суспільства ХХІ століття, керуючись загальнолюдськими й 

національними цінностями, принципами демократії та Євроінтеграції, і 

створює умови для формування високоосвічених, конкурентоспроможних 

фахівців з активною громадянською позицією, патріотів України! 

Стратегічні цілі розвитку: 

1. Усебічний розвиток людського капіталу освічених, 

високоморальних, патріотичних особистостей задля забезпечення 

суспільного й економічного зростання регіону та країни. 

2. Органічне поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності, 

що ґрунтується на принципах академічної доброчесності для формування 

висококваліфікованих фахівців системи освіти й інших галузей економіки 

України. 
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3. Культивація інноваційної корпоративної культури розвитку й 

співпраці працівників, здобувачів вищої освіти й стейкхолдерів університету 

на підставі соціальної відповідальності. 

4. Розвиток міжнародної співпраці з організаціями й установами, що 

здійснюють діяльністьу галузі освіти, науки, культури та спорту. 

5. Студентоцентризм домінанта молодіжної політики університету 

(Стратегія розвитку Державного закладу вищої освіти «Донбаський 

державний педагогічний університет» на 2021 – 2025 роки, 2021). 

У Стратегії (програмі) розвитку Київського університету імені 

Бориса Грінченка на 2018-2020 рр зазначено, що покликанням Університету є 

сприяння особистісному та професійному розвитку успішної особистості 

шляхом удосконалення її природних здібностей, розкриття потенціалу та 

формування життєвих компетентностей; самореалізації викладачів та 

створенню умов для їхнього постійного розвитку; організації роботи 

Університету на засадах корпоративної культури, яка передбачає 

усвідомлення системи цінностей, що сповідує університетська спільнота, 

кожен член якої робить власний внесок у розвиток Університету, а вищий 

навчальний заклад створює умови для розвитку кожного члена спільноти. 

Місія університету – служити людині, громаді, суспільству. 

Візія університету – інноваційний лідер з високою корпоративною 

культурою, актуальною освітою та наукою і постійним прагненням 

досконалості. 

Цінності Університету: 

• людина; 

• громада; 

• довіра; 

• духовність; 

• лідерство-служіння; 

• різноманіття; 

• свобода; 
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• відповідальність; 

• професіоналізм; 

• громадянська ідентичність. 

Стратегічні цілі розвитку Університету на 2018–2022 роки теж мають 

ціннісний вимір. Це такі цілі:  

 розвиток Університету як простору вільних особистостей, 

об’єднаних спільними корпоративними цінностями і культурою лідерства-

служіння, гідного присвоєння статусу “національний”; 

 забезпечення максимального сприяння розвитку здобувачів вищої 

освіти як свідомих і відповідальних громадян, цілісних та культурних 

особистостей, конкурентоспроможних професіоналів та лідерів; 

 здійснення переходу до моделі інноваційного університету, науково-

освітнього HUB-закладу системи столичної освіти; спроможного забезпечити 

підготовку, розвиток і підвищення кваліфікації конкурентоспроможних 

професіоналів у різних сферах діяльності; 

 входження Університету до ТОП-25 кращих університетів України за 

основними показниками діяльності; 

 створення передумов для участі Університету у світових рейтингах 

(Стратегія (програма) розвитку Київського університету імені Бориса 

Грінченка на 2018 – 2020 роки, 2021). 

Є суттєвим, що у Кодексі корпоративної культури Київського 

університету імені Бориса Грінченка фіксується положення, що усі стосунки 

в Університеті будуються на засадах довіри, доброзичливості, підтримки та 

співробітництва, чесності, справедливості, поваги, гідності та прав кожного 

члена колективу (Кодекс корпоративної культури Київського університету 

імені Бориса Грінченка).  

Отже, аналіз корпоративних документів вітчизняних університетів дає 

підстави визначити їх аксіологічну складову, що зумовлює цінності змісту 
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університетської освіти. Представимо їх в узагальненому вигляді в таблиці 

2.6. 

Таблиця 2.6. 

Корпоративні цінності університетів України 

Університет Корпоративні цінності 

Харківський 

національний 

педагогічного 

університету імені 

Г. С. Сковороди 

Сковородинівська родина; особистість здобувача вищої 

освіти, викладача, співробітника, їх права, свободи та 

гідність, забезпечення індивідуальної траєкторії, 

надання можливостей для її самореалізації; академічна 

свобода; академічна доброчесність; патріотизм і 

полікультурність; колегіальність; духовність. 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки 

Університетська спільнота; особистість; гуманізм; 

креативність; лідерство; якість; національна свідомість; 

демократія; академічні свободи; критичність та 

незалежність мислення; активна громадянська позиція. 

Державний заклад 

вищої освіти 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» 

Усебічний розвиток людського капіталу задля 

забезпечення суспільного й економічного зростання 

регіону та країни; органічне поєднання освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; академічна 

доброчесність; міжнародна співпраця; інноваційна 

корпоративна культура; студентоцентризм 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

Людина; громада; довіра; духовність; лідерство-

служіння; різноманіття; свобода; відповідальність; 

професіоналізм; громадянська ідентичність 

 

Зіставимо корпоративні цінності вітчизняних та норвезьких 

університетів в таблиці 2.7. 

Відтак, порівняльний аналіз корпоративних цінностей університетів 

Норвегії та України, що зумовлюють зміст освіти, дозволяє зробити наступні 

умовиводи.  

Цінності університетів України пріоритетно пов’язані з 

мікроцінностями, що відбивають особистісний контекст цінностей. Це такі, 

як-от: академічна свобода; академічна доброчесність; студентоцентризм, 

індивідуальна траєкторія розвитку; лідерство; духовність; громадянська 

ідентичність; довіра; професіоналізм; професіоналізм; критичність та 

незалежність мислення. 
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Таблиця2.7. 

Корпоративні цінності вітчизняних та норвезьких університетів у 

контексті змісту освіти 

 

Корпоративні цінності 

університетів Норвегії 

Корпоративні цінності 

університетів України 

Знання, значущі для всього світу; 

відновлення біорізноманіття, 

покращення здоров’я та добробуту, 

академічна свобода; довгострокові 

фундаментальні дослідження; 

національна пам’ять й 

відповідальність за оновлення та 

поширення знань про норвезьке 

суспільство та норвезьку мову, 

історію та природу; співвідношення 

традицій та інновацій; дослідницька 

культура дослідження морів, 

глобальних соціальних проблем, 

клімату та енергетики; національна й 

міжнародна якість; кластерна 

співпраця; відкритість, діалог, 

критичне обговорення проблем; 

академічна свобода; культура 

самовираження; підприємництво; 

екологічний перехід суспільства.  

Студентоцентризм; забезпечення 

індивідуальної траєкторії; академічна 

свобода; академічна доброчесність; 

патріотизм і полікультурність; 

колегіальність; лідерство; духовність; 

громадянська ідентичність; довіра; 

гуманізм; креативність; якість; 

національна свідомість; 

професіоналізм; органічне поєднання 

освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності; міжнародна співпраця; 

інноваційна корпоративна культура; 

критичність та незалежність 

мислення; 

 

У норвезьких університетах поряд з окресленими мікроцінностями 

великого значення набувають такі мезоцінності, як-от: покращення здоров’я 

та добробуту; національна пам’ять й відповідальність за оновлення та 

поширення знань про норвезьке суспільство та норвезьку мову, історію та 

природу; співвідношення традицій та інновацій. При цьому суттєвими 

макроцінностями є: відновлення біорізноманіття, дослідницька культура 

дослідження морів, глобальних соціальних проблем, клімату та енергетики; 

національна й міжнародна якість; кластерна співпраця. 

У форматі вивчення методичного забезпечення ціннісного компоненту 

змісту університетської освіти (за методичним критерієм порівняльного 

аналізу) нами було проаналізовано освітні програми різних спеціальностей в 
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університетах Норвегії та України у контексті з’ясування їх аксіологічного 

потенціалу. Представимо кілька освітніх програм (див. Додаток Д, Д1, Д2, 

Д3). 

Так у Норвезькому університеті природничих та технічних наук за 

освітніми програмами «Бакалавр економіки та управління» (BØA); «Бакалавр 

економіки, менеджменту та сталого розвитку» (BØKLED); «Бакалавр 

економіки та управління» (ØABACHELOR) викладається навчальна 

дисципліна «Етика, сталий розвиток й соціальна відповідальність» (Etikk, 

bærekraft og samfunnsansvar) (INT3001 - Etikk, bærekraft og samfunnsansvar). 

Загальна мета курсу – сприяти розвитку критичного мисленню; 

вмінню дискутувати з етичних питань, стабільності та соціальній 

відповідальності; здатності розмірковувати про цінності на трьох рівнях: 

1) на індивідуальному рівні (моральні проблеми, ціннісно-свідоме лідерство 

та етичну мудрість); 2) на рівні корпорації (корпоративне середовище, 

соціальну місію та відповідальність перед різними зацікавленими 

сторонами); 3) на суспільному рівні (взаємозв’язку між економічним 

зростанням/створенням вартості та справедливим розподілом, прав людини, 

стійкості та збереження цінності природи).  

Серед ключових академічних тем курсу виокремлюються такі ціннісно 

зорієнтовані теми, а саме: 

 Етичне лідерство, моральні дилеми та взаємозв’язок між 

індивідуальною та колективною відповідальністю. 

 Корупція та недієздатність як загроза довірі, організаціям та 

суспільству. 

 Справедливість, податки, нерівність та економічний розподіл. 

 Екологічні проблеми та різне сприйняття сталості у світлі різних 

концепцій щодо цінності природи (INT3001 - Etikk, bærekraft og 

samfunnsansvar). 

Отже зміст навчальної дисципліни «Етика, сталий розвиток й 

соціальна відповідальність» пов’язаний з формуванням таких цінностей, як: 
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етичне лідерство, ціннісне ставлення до природи, доброчесність і протидія 

корупції. 

В університеті Осло існує магістерська освітня програма «Розвиток і 

навколишнє середовище», у межах якої вивчається дисципліна 

«Міжкультурні погляди на довкілля» (Cross-Cultural Perspectives on the 

Environment) (SUM4012 – Cross-Cultural Perspectives on the Environment). 

Загальна мета курсу – дослідити засоби, за допомогою яких культурні 

цінності впливають на ставлення до природи та комунікацію між 

культурами; вивчати релігійні вірування, етнос, національну літературу, 

іконографію, прийняті норми поведінки, способи риторики, естетики 

навколишнього середовища і те, як вони модифікують або змінюють 

сприйняття довкілля у різних культурних контекстах; проаналізувати 

історичний та порівняльний підхід до культур, приділяючи особливу увагу 

як конкретним тематичним дослідженням, так і ширшим питанням, 

пов’язаним з проблемами глобалізації, відносинами між традиціями та 

інноваціями. 

Найбільший ціннісний потенціал мають наступні теми дисципліни. 

 Сутність сталого розвитку з акцентом на культурні перспективи та 

екологічні цінності. 

 Філософська аргументація історичних процесів та культурного 

розуміння екологічних проблем (SUM4012 – Cross-Cultural Perspectives on 

the Environment). 

Відтак, є очевидним, що цей курс спрямований на розвиток 

екологічних й соціокультурних цінностей. 

В Ставангерському університеті за освітньою програмою «Науки про 

дитячий садок» вивчається дисципліна «Педагогіка цінностей: 

різноманітність, приналежність і стійкість» (Pedagogy of values: versatility, 

belonging and style) (Universitetet i Stavanger). 

Загальна мета курсу – поглибити знання про дитячий садок як арену 

культурного розмаїття; сформувати уявлення про різноманітність та 
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належність у контексті дитячого садка; поглибити знання щодо феномену 

стійкості, пов’язаному із соціальними, економічними, екологічними та 

політичними проблемами, що стосуються дитячого садка; сформувати 

професійно-дидактичні знання, пов’язані з різноманітністю, приналежністю 

та сталим розвитком у дитячому садку; уміння критично ставитися до 

власної комунікації цінностей і установок. 

Аналіз основних тем курсу дозволив вважати ціннісно насиченими 

такі. 

 Концепції сталого розвитку. 

 Виклики сучасного суспільства, пов’язані з цінностями 

різноманітності, приналежності та стійкості. 

 Цінності педагогічної роботи з дітьми, персоналом, батьками та 

зовнішніми партнерами (Universitetet i Stavanger). 

Магістерська освітня програма «Теорія та практика глобального 

розвитку» (Global utviklingsteori og – praksis) (Бергенський університет) 

передбачає вивчення навчальної дисципліни «Основи зміцнення здоров’я» 

(Global utviklingsteori og –praksis).  

Загальна мета курсу – вивчити основи теорії, практики та досліджень 

зміцнення здоров’я, що беруть початок у Оттавській хартії ВООЗ щодо 

зміцнення здоров’я у зв’язку з глобальним розвитком; сформувати розуміння 

концептуальних, теоретичних та філософських засад зміцнення здоров’я; 

формувати вміння співвідносити принципи та концепції зміцнення здоров’я з 

актуальними проблемами розвитку. 

Представимо аксіозорієнтовані теми цього навчального курсу. 

 Концепції, принципи та етичні цінності зміцнення здоров’я. 

 Детермінанти здоров’я та їх значення для дій щодо зміцнення 

здоров’я, пов’язаних з розвитком. 

 Терія салютогенезу, та її значення для дій щодо зміцнення 

здоров’я, пов’язаних з розвитком. 
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 Вплив соціальної та культурної різноманітності на здоров’я (Global 

utviklingsteori og –praksis). 

У процесі аналізу освітніх програм у Ставангерському університеті 

ми звернули увагу на дисципліну за вибором «Навчання на свіжому повітрі: 

узбережжя, скелелазіння та життя на свіжому повітрі в місцевому 

середовищі» (Outdoor Education: Coast, climbing and friluftsliv in the local 

environmet), яка пропонується для студентів першого курсу всіх 

спеціальностей факультету мистецтв та освіти (Outdoor Education: Coast, 

climbing and friluftsliv in the local environmet UDR123). 

Мета курсу – надати студентам можливість отримати радість від 

перебування на природі; навчити планувати й проводити заходи для дітей у 

лісі та на узбережжі; отримати навички скелелазіння та надання першої 

допомоги. 

Зміст курсу: 

 Життя на березі, види риб, черепашок та водоростей. 

 Квіти та птахи на узбережжі. 

 Аналіз місцевості, планування та проведення для дітей 

різноманітних заходів на свіжому повітрі у місцевих умовах. 

 Заходи щодо зміцнення здоров’я на природі у спільноті. 

 Убезпечення альпіністів. 

 Забезпечення безпеки різноманітних форм діяльності на природі. 

 Виконання серцево-легеневої реанімації та першої допомоги у морі.  

 Активний відпочинок у місцевому природному середовищі (їзда на 

велосипеді, веслування, риболовля та скелелазіння). 

 Запобігання нещасним випадкам та перша допомога у зв’язку із 

природокористуванням у спільноті (Outdoor Education: Coast, climbing 

and friluftsliv in the local environmet UDR123). 
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Отже, зміст цієї дисципліни пов’язаний з ціннісним ставлення до краси 

природи до її збереження, а також з ціннісним ставленням до здоров’я, що 

відбивається в здоровому способі життя як базової цінності особистості. 

Далі у табличному форматі стисло представимо назви певних освітніх 

програм й ціннісного потенціалу навчальних курсів.  

Таблиця 2.8 

Освітні програми університетів Норвегії 

Університет, 

освітня програма 

Навчальна 

дисципліна 

Ціннісний  

потенціал 

Університет Осло 

«Дослідження миру  

та конфліктів» 

Війна, мир та 

Нобелівська премія миру 

Базова макроцінність 

норвежців – миролюбство 

Бергенський 

університет 

«Географія 

розвитку» 

Критичні перспективи 

розвитку навколишнього 

середовища 

Екологічні цінності, 

естетичні цінності щодо 

краси природи 

Університет Тромсе 

– Арктичний 

університет Норвегії 

«Арктичний 

екстремальний 

туризм» 

Комунікативні навички;  

дослідження історії 

місцевих 

національностей; 

дослідження дикої 

природи та життя 

Соціокультурні цінності; 

національні цінності; 

патріотичні цінності; 

екологічні цінності 

Університет Тромсе 

– Арктичний 

університет Норвегії 

«Туризмологія» 

Природничий туризм  

Культурно-історичний 

туризм 

Екологічні цінності; 

ціннісне ставлення до 

історії; культурні цінності 

Норвезький 

університет 

природничих та 

технічних наук 

«Глобалізація: 

Транснаціоналізація 

та культура» 

Глобалізація: теорія та 

культура 

Міжкультурні цінності; 

соціокультурні цінності; 

ціннісне ставлення до 

миру 

Далі презентуємо результати аналізу освітніх програм вітчизняних 

університетів та наукових установ у контексті ціннісного наповнення їх 

змісту. 

Розглянемо освітньо-професійну програму «Освітологія» для 

здобувачів другого (магістерського рівня вищої освіти) у галузі 01 «Освіта / 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_magistr/2021_rik/Osvitologiya.pdf
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педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (Освітньо-

професійна програма «Освітологія», 2021). 

Відзначимо, що у позиції «Загальні компетентності» звертається увага 

на такі їх ціннісні аспекти: цінність освіти впродовж життя (ЗК 4); 

гармонізація групової взаємодії учасників освітнього процесу, лідерство 

(ЗК 7); соціальна відповідальність і свідомість, повага різноманітності та 

мультикультурності (ЗК 8.).  

У позиції «Програмні результати навчання» фіксуються такі 

аксіологічні аспекти змісту університетської освіти, як-от: педагогічно 

доцільна партнерська міжособистісна взаємодія (РН 3), що передбачає 

ціннісне ставлення до «інших»; організація освітнього процесу на основі 

студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного підходів, що 

пов’язані цінностями студентоцентризму, ціннісного ставлення до 

майбутньої професії (РН 5); е-образ, власний імідж, життєві та кар’єрні цілі 

за принципом пріоритетності, що пов’язані з професійно-особистісними 

цінностями макрорівня (РН 14) (Освітньо-професійна програма 

«Освітологія», 2021). 

Під час впровадження результатів дослідження у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки, у процесі аналізу освітніх 

програм ми звернули увагу на уніфіковану навчальну дисципліну 

обов’язкового блоку «Україна в європейському історичному та культурному 

контекстах», яка викладається на всіх освітніх програмах для здобувачів 

першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Ціннісні аспекти змісту цієї дисципліни пов’язані з формуванням у студентів 

цінностей патріотизму, ціннісного ставлення до історичного минулого 

українського народу, які ми тлумачимо як складники мезоцінностей 

особистості студента (Силабус нормативної навчальної дисципліни «Україна 

в європейському історичному та культурному контекстах», 2020). 
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У Державному закладі вищої освіти «Донбаський державний 

педагогічний університет» нас зацікавила в ціннісному контексті освітньо-

наукова програма «Психологія» для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» (Освітньо-наукова програма «Психологія», 

2016, (2019). 

У позиції «загальні компетентності» зазначена здатність діяти на основі 

етичних міркувань (ЗК 4), що пов’язана з моральними цінностями, які ми 

відносимо до мікроцінностей особистості; здатність працювати в 

міжнародному контексті (ЗК 9), що базується на соціокультурних цінностях 

макрорівня. У позиції «спеціальні компетентності» фіксується здатність 

саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень 

власної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію 

(СК 10), що ґрунтується на ціннісному ставленні до майбутньої професії та 

до освіти впродовж життя; здатність до прийняття відповідальності за 

навчання інших (СК 11), що пов’язана з ціннісним ставленням до інших 

людей. Зазначені цінності ми пов’язуємо з мікроцінностями особистості. 

СК 14 – дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями 

відбиває професійно-етичні цінності (мікроцінності особистості) та 

макроцінності особистості, що пов’язані з ціннісним ставленням до інших 

етносів та культур (Освітньо-наукова програма «Психологія», 2019). 

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України впроваджується освітньо-наукова програма підготовки 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти у галузі 

01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

«Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical 

and Adult Education in Ukraine and Worldwide» (Освітньо-наукова програма 

«Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі», 2020). 
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Ціннісні аспекти її змісту зафіксовані серед загальних 

компетентностей, а саме: 

 етичні цінності (ЗК 6. Здатність працювати етично); 

 ціннісне ставлення до мультикультурності, соціальна 

відповідальність і з дотриманням свідомої громадянської позиції 

(ЗК 8. Ціннісні орієнтири). 

У межах впровадження цієї програми викладається навчальна 

дисципліна «Філософські засади освіти і науки в синхронічному і 

діахронічному дискурсі». 

Аналіз її силабусу дозволив з’ясувати ціннісні аспекти, що найбільш 

реалізуються у процесі вивчення таких її тем, як-от: «Наука у культурі 

сучасної цивілізації» (соціокультурні цінності); «Філософія освіти – галузь 

досліджень загальної теоретичної проблематики, цілей і ціннісних засад 

освіти, принципів формування її змісту» (освіта як цінність суспільства) 

(Освітньо-наукова програма «Філософські засади освіти і науки в 

синхронічному і діахронічному дискурсі», 2020). 

Навчальна дисципліна «Національна система вищої освіти в історико-

педагогічному контексті» спрямована на формування національних 

цінностей, цінностей патріотизму та громадянської позиції у форматі 

вивчення теми: «Розвиток вищої освіти у незалежній Україні (1991–2020)» 

(академічна доброчесність, ціннісне ставлення до освіти впродовж життя). 

Суттєвий аспект дисципліни «Компаративістські дослідження у сфері 

освіти дорослих» спрямований на формування соціокультурних цінностей, 

міжетнічної толерантності у контексті макроцінностей особистості, 

ціннісного ставлення до освіти впродовж життя (теми: «Освітня політика 

міжнародних організацій щодо розвитку освіти дорослих: порівняльний 

аналіз»; «Трансформація місії освіти дорослих у розвинених країнах світу в 

умовах суспільства знань» (Освітньо-наукова програма «Компаративістські 

дослідження у сфері освіти дорослих», 2020). 
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2.3. Перспективи імплементації досвіду реалізації ціннісного компоненту 

змісту освіти в університетах Норвегії у вітчизняну вишу школу 

У попередніх підрозділах дисертації було висвітлено сутність 

ціннісного компоненту змісту університетської освіти в текстовому викладі й 

у форматі концептуально-прогностичної моделі, а також розглянуто його 

нормативно-правове та методичне забезпечення в університетах Норвегії й 

України. 

У цьому підрозділі є логічним з’ясувати напрями співробітництва 

України та Норвегії й перспективи впровадження норвезького досвіду щодо 

ціннісного компоненту змісту університетської освіти у вітчизняний освітній 

простір.  

Варто відзначити, що співробітництво України з Норвегією 

розвивається в політичній, економічній та гуманітарній сферах, як у 

двосторонньому форматі, так і в межах міжнародних організацій. Такий 

алгоритм співробітництва було задекларовано 18 жовтня 2016 року в 

Спільній декларації про партнерство між Україною та Королівством 

Норвегії, яка була підписана під час Офіційного візиту Президента України 

до Королівства Норвегія (Спільна декларація про партнерство між Україною 

та Королівством Норвегія, 2016).  

Значною подією в україно-норвезьких відносинах було створення 

парламентської Групи дружби з Україною при Стортингу у квітні 2018 року, 

що, на думку Голови Стортингу Королівства Норвегія Тоне Вілхелмсен 

Трьоен, стала міцною платформою «для розвитку міжпарламентської 

співпраці, для поліпшення політичної комунікації між нашими 

парламентами» (Візит Голови Стортінгу (парламенту) Королівства Норвегія 

Тоне Вілхелмсен Трьоен до України, 2018). Беручи до уваги широкий 

діапазон співробітництва України та Норвегії, а також ураховуючи предмет 

нашого дослідження, ми загострюємо свою дослідницьку увагу на 

співробітництві саме у сфері вищої освіти. Представимо основні його 

напрями і форми в таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.9. 

Вектори співробітництва Норвегії та України 

Формат  

співробітництва 

Суб’єкти Норвегії Суб’єкти України 

Проєкт «Україна-

Норвегія» 

професійна перепід-

готовка військово-

службовців Збройних 

Сил України на 

цивільні спеціаль-

ності, сприяння учас-

никам проєкту в 

правовій та соціальній 

адаптації до умов 

життя в громадянсь-

кому суспільстві 

Посольство Норвегії 

в Україні, 

Міністерство  

оборони Норвегії, 

Університет «NORD» 

 

«Львівська Політехніка», 

Вінницький Національний 

технічний університет; 

Чернівецький націо-

нальний університет імені 

Юрія Федьковича; 

Волинський східноєвро-

пейський університет імені 

Лесі Українки; 

Тернопільський національ-

ний економічний 

університет 

Норвезько – 

Українське співробіт-

ництво з освіти, засно-

ване на наукових  

дослідженнях у сфері 

інноваційних, сталих та  

енергоефективних 

систем: CPEA-LT- 

2016/10044» 

Університетським 

коледжем Південно- 

Східної Норвегі 

 

КПІ ім. Ігоря 

Сікорського за фінансової  

підтримки програми 

«Євразія» Норвезького 

центру для міжнародного 

співробітництва в освіті 

(SIU). 

 

Запровадження  

для навчання студентів 

українського ЗВО 

європейських  

ініціатив в інженерній 

освіті для сталого 

розвитку 

Науково-дослідною 

радою Норвегії  

(The Research Council  

of Norway) м. Осло  

 

Національний університет 

«Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

  

 

Спільні семінари та  

конференції з 

найактуальніших для 

України тем,  

досліджуваних 

науковцями обох країн 

Норвезьким 

інститутом 

міжнародних  

відносин 

 

Києво- 

Могилянська академія 
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Продовження таблиці 2.9. 

Конференція «Перс-

пективи норвезько-

української співпраці» 

(університет Нурланд 

2014 р.) Меморандум 

про порозуміння  
 

Університет Нурланд 12 українських вишів: 

НТУУ КПІ, КНУ імені 

Тараса Шевченка та 

Університету «КРОК» 

(м. Киïв), НУ «Львівська 

політехніка», ОНУ ім. 

І.І. Мечникова та ПНПУ 

ім. К.Д.Ушинського 

(м. Одеса), ТНЕУ (м. Тер-

нопіль), МКУ «Украïна -

Південь» та ЧДУ ім. Петра 

Могили (м. Миколаїв), 

КЛА НАУ 

(м. Кропивницький), НТУ 

нафти і газу  (м. Івано-

Франківськ), ВНТУ 

(м. Вінниця), ЧНУ  

ім. Ю.Федьковича 

(м. Чернівці) 

Міжнародний проєкт 

«Розвиток культури 

демократії в 

педагогічній освіті в 

Україні, Норвегії та 

Палестині» 

Майстер-клас 

«Студентські дебати 

«Демократія в освіті»»  

Університет 

Південно-східної 

Норвегії м. Драммен, 

Норвегія 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова за 

участю Національного 

університету «Чернігівсь-

кий колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка;; ДВНЗ 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

«Впровадження 

демократичних 

цінностей в процес 

підготовки вчителя 

початкової школи в 

Україні та Норвегії» 

Міжнародна конферен-

ція «Від демократичного 

класу до глобального 

суспільства»  

(7–8 листопада, 2019) 

Університет 

Південно-східної 

Норвегії м. Драммен, 

Норвегія 

Нпедагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова за 

участю Національного 

університету «Чернігівсь-

кий колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка; 

Вінницького державного 

педагогічного університету 

імені Михайла 

Коцюбинського; ДВНЗ 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Як бачимо, співпраця Норвегії та України відбувається досить 

динамічно. Однак варто відзначити, що цей процес ініціюється 

переважно сучасними університетами та певними суспільними 

організаціями. Проте, на нашу думку, євроінтеграційні виклики 

сучасного суспільства потребують координації цього напряму 

міжнародної діяльності вітчизняних університетів на рівні МОН 

України.  

У процесі розгляду нормативно-правового та методичного 

забезпечення ціннісного компоненту змісту університетської освіти в 

Норвегії та Україні за стратегічним, корпоративним й методичним 

критерієм ми з’ясували, що ціннісними пріоритетами змісту вітчизняної 

освіти є такі цінності, як-от студентоцентризм, академічна свобода, 

академічна доброчесність, лідерство; відповідальність; професіоналізм; 

громадянська ідентичність. Тобто цінності, які відповідно до моделі 

ціннісного компоненту вищої освіти належать до мікроцінностей, що 

пов’язані з цінностями особистісного рівня.  

Аналіз ціннісного компоненту змісту університетської освіти за 

стратегічним, корпоративним і методичним критерієм у норвезькому 

вимірі дозволив констатувати перевагу цінностей макрорівня (мир, 

стабільність та безпека; енергетика та морські ресурси; зміна клімату та 

навколишнє середовище) та мезорівня (освіта, здоров’я, якість життя та 

благополуччя протягом усього життєвого циклу, добробут, егалітарність, 

відновлювання джерел енергії, глобальний перехід від енергопостачання 

до енергозбереження). При цьому наскрізними цінностями є права 

людини, гендерна рівність, зміни клімату та навколишнє середовище, а 

також боротьба з корупцією.  

Беручи до уваги такий широкий діапазон цінностей норвезького 

суспільства, що зумовлюють ціннісний компонент змісту університетської 
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освіти, маємо констатувати, що доцільним для впровадження в університетах 

України є досвід Норвегії щодо екологічної освіти, яку студенти набувають за 

відповідними освітніми програмами, а також доробок норвежців у контексті 

формування екологічних цінностей особистості шляхом викладання 

наскрізних навчальних дисциплін екологічної спрямованості в межах 

обов’язкового блоку та блоку вибіркових дисциплін.  

При цьому є суттєвим, що в університетах Норвегії у процесі 

формування екологічних цінностей синтезується ставлення до природи як 

естетичного, екологічного, енергетичного явища, яке може, з одного боку, 

бути предметом насолоди, а з іншого – потребує захисту й збереження, може 

бути джерелом сучасних екологічно зорієнтованих видів енергії (наприклад, 

«блакитна енергетика»). Тобто цінності змісту екологічної освіти в 

університетах Норвегії пов’язані з позицією балансу між збереженням й 

стійким використанням природних ресурсів за рахунок раціонального 

управління ними.  

Наприклад, Ставангерський університет впроваджує освітню програму 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Енергетика, 

навколишнє середовище й суспільство». Ця магістерська програма базується 

на Паризькій угоді (щодо зміни клімату) та Цілях сталого розвитку ООН. 

Програма фокусується на цілях, пов’язаних з енергетикою у контексті її 

екологічних та політичних проблем. При цьому навчальна дисципліна 

«Енергетика, соціальна безпека та сталий розвиток» є дисципліною за 

вибором на магістерських програмах (Universitetet i Stavanger). В 

університетах Норвегії вважають, що розуміння проблем глобальної 

продовольчої, водної, енергетичної та екологічної безпеки в умовах сталого 

розвитку є соціальною відповідальністю сучасного здобувача освіти.  

Заслуговує на увагу ідея норвезької університетської освіти щодо 

інтеграції розвитку та таких цінностей, як збереження навколишнього 

середовища та культури. Наприклад, Університет Осло пропонує освітню 

програму для здобувачів другого (магістерсткого) рівня вищої освіти 
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«Розвиток, навколишнє середовище та культурні зміни» (Development, 

Environment and Cultural Change) (Universitetet i Oslo).  

Окреслені вище позиції щодо екологічних аспектів ціннісного 

компоненту змісту освіти в університетах Норвегії можуть бути доцільними 

для вітчизняних університетів, які здійснюють професійну підготовку 

здобувачів за освітньою програмою «Екологія» зі спеціальності  101 – 

Екологія у галузі знань 10 – Природничі науки (Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» та ін.) 

У контексті викликів сьогодення, пов’язаних з війною на Донбасі та 

анексією Криму особливої актуальності для університетів України набуває 

одна з базових норвезьких цінностей «мир, стабільність та безпека». Варто 

відзначити, що зусилля щодо встановлення миру та примирення є ключовим 

вектором зовнішньої політики Норвегії. Норвегія ефективно реалізує пошук 

мирних політичних рішень щодо воїн та конфліктів у засіб сприяння діалогу 

між сторонами конфлікту та підтримки зусиль інших учасників щодо 

вирішення міжнародних конфліктів. Ця ґрунтовна цінність норвежців є 

базовою в підготовці здобувачів освіти за певними освітніми програмами. 

Наприклад, Університет Осло реалізує освітньо-професійну програму для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Дослідження миру 

та конфліктів», у межах якої викладається навчальна дисципліна «Війна, мир 

та Нобелівська премія миру» (Universitetet i Oslo).   

Ми вважаємо що вивчення й впровадження досвіду реалізації змісту 

зазначеної освітньої програми може бути доцільним для університетів, 

зорієнтованих на підготовку здобувачів освіти за освітньою програмою 

«Міжнародні відносини». Вивчення освітньої програми «Дипломатія і 

міжнародне співробітництво» зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» у галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини», яка впроваджується в базовому закладі у цій галузі Інституті 
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міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка показало, що ця програма не містить навчальних дисциплін з 

проблеми миру і конфліктів. Тому вважаємо, що цей досвід може бути 

корисним у процесі удосконалення цієї програми. 

У попередніх розділах дисертації було наголошено, що Норвегія 

відрізняється високим рівнем добробуту, економічною стабільністю та 

егалітарністю у доступі до вищої освіти, ґендерною рівністю. Тобто цінності 

добробуту й егалітарності в усіх її сенсах є надто важливими для норвежців 

й реалізуються у змісті університетської освіти. При цьому варто відзначити, 

що для вітчизняної освіти аспект рівності поки що є проблемою. Проте в 

Україні планується розроблення Стратегії впровадження гендерної рівності у 

сфері освіти до 2030 року. У 2020 році Україна приєдналася до міжнародної 

ініціативи «Партнерство Біарриц», що об’єднує зусилля різних країн на 

шляху до рівності жінок і чоловіків. Тому доробок норвезьких університетів, 

щодо питань ґендерної рівності є актуальними для імплементації у 

вітчизняному освітньому просторі.  

У цьому контексті є цікавим досвід Норвезького університету 

природничих та технічних наук, на філологічному факультеті якого 

впроваджується річний курс за вибором «Гендерна рівність та 

різноманітність» (Likestilling og mangfold) (Norwegian University of Science 

and Technology). Структура курсу представлена такими блоками: 

1. Міграція та мультикультурні суспільства: етнічна приналежність, 

стать та сексуальність.  

2. Перспективи гендеру. У межах цього блоку формуються знання про 

основні риси історії фемінізму та гендерних досліджень, а також про 

центральні теми та дебати в галузі гендеру, таких як біологія та соціальні 

явища, сімейне життя та репродуктивність, жіночність та мужність, етнічна 

приналежність, сексуальність та насильство.  

3. Гендер, дискримінація та різноманітність у світі спорту. Цей блок 

присвячений знайомству студентів із ключовими теоріями та дискусіями в 



195 
 

 
 

галузі гендерних досліджень та досліджень різноманітності, у контексті 

спорту. Курс досліджує теми, пов’язані з гетеронормативністю та 

гомофобією, расизмом та сексизмом, дискримінацією та інклюзією, 

тілесними та гендерними науками, рівністю та різноманітністю. Курс дає 

уявлення про те, як світ спорту формує і відображає гендерні ідеали, ролі та 

стосунки, і як вони формуються у взаємодії з уявленнями про расу, 

сексуальність та функціональні здібності. 

4. Гендер та норвезька культура: парадокси рівності. Цей блок надає 

знання про норвезьку державу загального добробуту, гендерну рівність та 

правове мислення, на якій вона заснована, а також про культурні та політичні 

проблеми та протиріччя (Norwegian University of Science and Technology). 

Аналізуючи досвід Норвегії щодо гендерної освіти, уважаємо, що він, з 

одного боку, буде корисним у розробці освітніх програм гендерної 

спрямованості, а також наскрізних дисциплін за вибором у вітчизняній 

університетській освіті, а з іншого боку може бути практичним прикладом 

для удосконалення системи гендерної освіти в Україні й реалізації рівності у 

всіх її проявах. 

Вище нами було констатовано, що в норвезьких університетах менше 

уваги приділяється мікроцінностям особистості. Проте ми з’ясували, що вони 

є суттєвими в контексті майбутньої професійної діяльності на добробут своєї 

країни й чинників, що впливають на її якість, тобто мова йде про ціннісне 

ставлення до професії. При цьому варто відзначити, що норвежці пов’язують 

професійні цінності з ціннісним ставленням особистості до себе як до 

майбутнього професіонала й до «інших», як майбутніх колег.  

Так в Ставатнерському університеті для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету соціальних наук та 

факультету гуманітарних наук у блоці обов’язкових дисциплін пропонується 

навчальна дисципліна «Вступ в психологію праці та організаційна 

психологія» (Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi BØK415). 
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Метою курсу є знайомство студентів з основними психологічними 

предметними галузями. Родзинкою цієї дисципліні є навчання на 

індивідуальному, груповому та організаційному рівнях, а саме: 

 на індивідуальному рівні викладаються такі теми, як-от: емоції, 

мотивація, теорії особистості, соціальне сприйняття та поширені психічні 

розлади, які можуть вплинути на працездатність; 

 на рівні групи розглядаються такі теми, як: формування групи, 

групові процеси, співробітництво у групах та розвиток команди; 

 на організаційному рівні викладаються такі теми: робоче середовище, 

організаційна культура, теорії управління та управління конфліктами у 

трудовому житті (Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi BØK415). 

Такий аспект професіоналізації студента, на нашу думку, є доцільним 

для впровадження в університетах України тому, що вітчизняні освітні 

програми переважно зорієнтовані на формування фахових та професійних 

компетентностей здобувача освіти. Проте психологічна готовність до 

майбутньої професійної діяльності та її ціннісні аспекти є менш задіяними в 

освітньому процесі.  

Варто відзначити, що майже вся система університетської освіти 

Норвегії спрямована на формування компетентностей для культури 

демократії, що базується, суголосно матеріалам Ради Європи на трьох 

групах цінностей.  

1. Поцінування людської гідності та прав людини, що передбачає 

наступний набір цінностей: 

1) визнання того, що всім притаманна людяність, що люди мають 

однакову гідність незалежно від їхньої культурної належності, статусу, 

здатностей та обставин, у яких вони перебувають; 

2) визнання універсальності та невідчужуваності прав людини; 

3) визнання того, що права людини завжди мають підтримуватися, їх 

мають поважати та захищати; 
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4) визнання того, що основні свободи слід захищати, якщо вони не 

підривають і не порушують прав інших людей; 

5) визнання того, що права людини є основою для спільного життя в 

суспільстві на умовах рівноправності, а також свободи, справедливості та 

миру у світі. 

2. Поціновування культурної багатоманітності, що містить такі 

цінності: 

1) визнання того, що культурна багатоманітність та плюралізм думок, 

світоглядів і практик є корисними для суспільства й сприяють збагаченню 

всіх членів суспільства; 

2) визнання того, що кожна людина має право бути іншою, обирати 

власні перспективи, погляди, переконання та думки; 

3) визнання того, що люди повинні поважати бачення, погляди, 

переконання та думки одне одного, якщо вони не спрямовані на порушення 

прав і свобод інших людей;  

4) визнання того, що люди повинні поважати спосіб життя та 

практики інших, якщо вони не порушують прав і свобод інших; 

5) визнання того, що люди повинні дослухатися й долучатися до 

діалогу з тими, хто є інакшим, ніж вони самі. 

3. Визнання цінності демократії, справедливості, рівності та 

верховенства права. Ця група передбачає наступні цінності: 

1) підтримку демократичних процесів та процедур; 

2) визнання важливості активного громадянства; 

3) визнання важливості залучення громадян до ухвалення політичних 

рішень; 

4) визнання потреби захищати громадянські свободи, зокрема й 

громадянські свободи представників меншин; 

5) сприяння мирному врегулюванню конфліктів та суперечок; 
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6) відчуття соціальної справедливості й соціальної відповідальності за 

чесне та справедливе ставлення до всіх членів суспільства, що передбачає 

рівні можливості для кожного; 

7) підтримку верховенства права та рівного, неупередженого 

ставлення до всіх громадян згідно із законом, що забезпечує справедливість. 

Рада Європи (Компетентності для культури демократії – Живемо разом як 

рівноправні громадяни в культурному багатоманітному демократичному 

суспільстві, 2018). 

Є позитивним, що ідея формування компетентностей для культури 

демократії почала активно впроваджуватися у вітчизняній вищій освіті 

завдяки міжнародному проєкту «Впровадження демократичних цінностей в 

процес підготовки вчителя початкової школи в Україні та Норвегії», який 

ініціювали Університет Південно-східної Норвегії в місті Драммен та 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за участю 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Однією з ґрунтовних позицій цього проєкту є ідея, що демократична 

освіта реалізується через діяльність педагога, на засаді реалізації принципів 

навчання «про», «для» і «через» демократію. При цьому навчання «про» 

демократію пов’язане зі знаннями нормативно-правової бази, принципів дії 

конституції держави, з усвідомленням захищеності, безпеки, прав людини, 

що затверджені правовим регулюванням. Навчання «для» демократії 

передбачає усвідомлення реалізації власних прав при не обмеженні реалізації 

прав інших членів спільнот. Навчання «через» демократію пов’язане із 

застосуванням демократичних процедур в освітньому середовищі 

університету через методи й форми навчання, що передбачають співпрацю на 

основі свободи висловлювань, а також через можливість брати участь в 

адміністративних процесах та управлінні закладом освіти (Матвієнко, О., & 

Цихмейструк, О , 2020). 
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Отже, маємо констатувати, що досвід університетської освіти Норвегії 

щодо реалізації ціннісного компоненту її змісту є актуальним й доцільним для 

сучасної вітчизняної університетської освіти. Представлені у цьому підрозділі 

наукові позиції можуть бути використано в процесі розробки освітніх 

програм для здобувачів вищої освіти різних рівнів, а також в процесі 

удосконалення існуючих освітніх програм у напрямі усвідомлення й 

прийняття цінностей «мир, стабільність та безпека», формування екологічних 

цінностей особистості; ціннісного ставлення до майбутньої професії; 

психологічної готовності до професійної діяльності; формування 

компетентностей для культури демократії; гендерної рівності; егалітарності в 

усіх її проявах.  

Висновки до розділу 2 

З урахування об’єктивних детермінант та тенденцій розвитку 

університетської освіти в Норвегії та Україні доведено доцільність реалізації 

ціннісного компоненту її змісту. 

На підставі міждисциплінарного аналізу  поняття «цінність» як 

семантичного складника базового феномену дослідження (у форматі 

філософії, соціології, психології та педагогіки) представлено його авторське 

трактування, що пов’язане з визначенням цінностей як особистісного 

утворення, що синтезуючи мотиви, потреби, смисли особистості, є 

орієнтиром у всіх напрямах її життєдіяльності та оцінним нормативом у 

ставленні до суспільства, до інших людей і до себе.  

Беручи до уваги позиції фундаторів дидактичної теорії та сучасні 

підходи до трактування змісту освіти, визначаємо «зміст університетської 

освіти» як систему компетентностей, що синтезуються в певному досвіді, 

інтеріоризація якого призводить до формування професійно-особистісних якостей, 

зокрема, ціннісної сфери особистості. 

На засаді наукового аналізу семантичних складників базового поняття 

дослідження з’ясовано сутність феномену «ціннісний компонент змісту 

університетської освіти», що є синтетичною, інтегративною цілісністю 
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понять «цінності» та «зміст освіти» й визначається як системне утворення, 

що має певну структуру і є динамічним процесом, зорієнтованим на 

формування ціннісної сфери студентів університету.  

У засіб використання методу моделювання обґрунтовано й розроблено 

концептуально-прогностичну модель ціннісного компонента змісту вищої 

освіти, що містить: цільовий компонент (результативна мета, що зорієнтована 

на формування конкурентоспроможного фахівця з розвинутою ціннісною 

сферою особистості; процесуальна мета, що пов’язана з проєктуванням 

ціннісного компоненту змісту вищої освіти); концептуальний компонент 

(синтез ідеї особистісно зорієнтованої освітньої парадигми та положень 

культурологічного, аксіологічного, системного, наукових підходів); 

змістовий компонент (сукупність макроцінностей (цінності, що відбивають їх 

євроінтеграційний, загальнолюдський вимір); мезоцінностей (цінності, що 

пов’язані з менталітетом й культурою певного народу); мікроцінностей 

(цінності, що передбачають їх особистісний контекст), які доцільно 

включити в зміст університетської освіти); процесуальний компонент 

(відбиває логіку формування ціннісного компоненту змісту освіти й містить 

алгоритм його проєктування, що передбачає такі кроки: 1) визначення 

цінностей освіти у форматі нормативно-правових документів державного 

рівня; 2) адаптація цінностей суспільства, їх ієрархізація в межах певного 

університету на корпоративному рівні; 3) визначення пріоритетних цінностей 

у змісті освітньої програми; 4) з’ясування ціннісного потенціалу змісту 

певних навчальних дисциплін; 5) практична реалізація ціннісного 

компоненту змісту в освітньому процесі ЗВО на рівні співробітництва 

викладача та студента; 6) інтеріоризація ціннісного компоненту змісту освіти 

на особистісному рівні. 

Проаналізовано за стратегічним критерієм нормативно-правове 

забезпечення ціннісного компоненту змісту вищої освіти в Норвегії (Закон 

Норвегії «Про університети й університетські коледжі» (Lov om universiteter 

og høyskoler) (2005 р.); Новий закон «Про університети та коледжі» (Ny lov 
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om universiteter og hoyskoler) (2020 р.); Довгостроковий план науки та вищої 

освіти на 2019–2028 роки МОН Норвегії (Звіт. ст. 4 (2018–2019) Звіт 

Стортингу (біла книга) (Long-term plan for research and higher education 2019–

2028 Meld. St. 4 (2018–2019) Report to the Storting (white paper)та ін.) та в 

Україні (Закон України «Про вищу освіту») 2014 р.; Закон України «Про 

освіту» (2017 р.); Професійний стандарт на групу професій «Викладачі 

закладів вищої освіти» (2021 р.) та ін..) й з’ясовано їх ціннісний потенціал. 

За корпоративним критерієм порівняльного аналізу розглянуто 

стратегії розвитку кількох університетів Норвегії (Університету Осло; 

Бергенського університету; Норвезького університету природничих та 

технічних наук; Університету Ставангера) та України (Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Державного закладу вищої освіти 

«Донбаський державний педагогічний університет») й визначено їх ціннісні 

аспекти. 

За методичним критерієм проаналізовано освітні програми для 

здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) й третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти й з’ясовано аксіологічний контекст 

їх змісту, який може бути доцільним в розробці нових і вдосконаленні 

існуючих освітніх програм у вітчизняних університетах. 

Здійснено порівняльний аналіз ціннісного компонента змісту 

університетської освіти в Норвегії та Україні за стратегічним, 

корпоративним, методичним критеріями. 

Визначено напрями співробітництва України та Норвегії й перспективи 

впровадження норвезького досвіду реалізації ціннісного компоненту змісту 

університетської освіти у вітчизняний освітній простір. Доведено, що 

найбільш актуальними й доцільними у цьому сенсі є такі вектори 

університетської освіти, як-от: досвід екологічної освіти, формування 

екологічних цінностей особистості пов’язаних з балансом між збереженням й 
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стійким використанням природних ресурсів; усвідомлення й прийняття 

цінності «мир, стабільність та безпека»; ціннісне ставлення до добробуту 

країни й повага егалітарності в усіх її сенсах, зокрема, ґендерної рівності; 

формування ціннісного ставлення до професії, до себе як майбутнього 

професіоналу й до «інших» як до своїх колег; формування компетентностей 

для культури демократії. 

Зміст розділу відображений у таких публікаціях автора : 

1. Желанов Д. В. Реалізація аксіологічного підходу у сучасній вищій 

освіті. Формування цінностей особистості: європейський вектор і 

національний контекст: збірник матеріалів міжнародної наук.- практ. конф., 

м. Дрогобич, 26–27 жовтня 2017 р. / за заг. ред. Марії Чепіль. Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2017. С. 109–113. 

2. Желанов Д. В. Сутність ціннісного компонента змісту вищої освіти. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота». 2019. Випуск 2 (45). С. 57– 61. 

3. Tkachova N., Zhelanov D. Norway’s educational policy in the field of 

higher school. Polish science journal (ISSUE 5(26), 2020). Warsaw: Sp. z o. o. 

«iScience», 2020. Part 2 . P. 42–47. 

4. Dmytro V. Zhelanov, Borys I. Palamar, Tetiana S. Gruzieva, Victorija V. 

Zhelanova, Inna V. Leontieva, Maryna A. Yepikhina. Value-motivational 

component of a healthy lifestyle of morden university students: the real state and 

logic of  formation. «Wiadomości Lekarskie» tom LXXIV, ISSUE 5 PART 1, Мay 

2021. С.1079–1086. 

 

 

 

 

 



203 
 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів компаративного аналізу проблеми 

проєктування й реалізації ціннісного компоненту змісту освіти в 

університетах Норвегії та України, а також його об’єктивних детермінант 

дало підстави для таких висновків. 

1. Базуючись на підході до трактування вищої освіти як об’єкта і 

суб’єкта соціально-економічних процесів у суспільстві, у роботі розглянуто 

соціально-економічні детермінанти університетської освіти в Норвегії та 

Україні. З’ясовано, що Норвегія, на засадах «скандинавської моделі» 

розвивається в тренді «держави загального добробуту», що детермінує такі 

особливості її вищої освіти, як-от: державне управління, антиринковий 

характер, поєднання унітарної та бінарної систем й зумовлює цінності, на 

яких базується зміст вищої освіти в Норвегії: миролюбство, добробут, 

екологічність, економічна й соціальна доброчесність, егалітарність, 

патріотизм, людиноцентризм, кооперація, надійність, послідовність; 

інтровертивність норвежців як самоцінність. 

З’ясовано неоднозначність соціально-економічних передумов розвитку 

вищої освіти в Україні. Серед позитивних чинників виокремлено 

європейський вектор розвитку України, зміну суспільної парадигми – від 

технократичної до індустріальної й інформаційної; створення національної 

інноваційної системи; інтелектуалізацію суспільства. З іншого боку, 

констатовано вплив кризових явищ, пов’язаних з соціально-економічними 

проблемами, соціокультурною й ціннісною невизначеністю, що об’єктивно 

перешкоджають побудові держави соціального добробуту в Україні. Проте, 

не дивлячись на складні реалії сьогодення, в Україні завдяки ґрунтовному 

науково-інтелектуальному потенціалу, реалізації принципу багатоканального 

фінансування освіти із залученням позабюджетних джерел створена 

конкурентноспроможна система вищої освіти. 
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Порівняння соціально-економічних передумов розвитку вищої освіти в 

Україні і Норвегії уможливлюють висновок, що спільним для обох країн є 

європейський вектор розвитку українського й норвезького суспільства, що є 

підставою ціннісних основ змісту вищої освіти. При цьому різним є формат 

економічних передумов розвитку вищої освіти в Норвегії та в Україні. 

2. Схарактеризовано основні тенденції розвитку університетської 

освіти в Норвегії та в Україні у контексті визначення її змісту. З’ясовано, що 

для Норвегії такими тенденціями є: інтеграція університетської освіти в 

європейський освітній простір, впровадження антиринкової моделі освіти, 

реалізація «освіти впродовж життя», ефективна участь системи 

університетської освіти Норвегії в реалізації інноваційної політики держави, 

зближення академічної й професійної вищої освіти, поєднання елітарності та 

егалітарності вищої освіти, зв’язок освіти й ринку праці. Вітчизняна 

університетська освіта у визначенні свого змісту базується на таких 

тенденціях, як: європеїзації вищої освіти, її аксіологізація, 

міждисциплінарність, децентралізація та автономізація закладів вищої освіти, 

комерціалізація вищої освіти). 

Доведено, що спільними тенденціями університетської освіти є 

інтеграція вищої освіти в європейський освітній простір, зв’язок освіти з 

ринком праці, реалізація освіти впродовж життя, зближення академічної й 

професійної освіти. Утім, на відміну від Норвегії, в Україні зв’язок освіти з 

ринком праці ще не має нормативного забезпечення. Відмінним є 

впровадження антиринкової моделі освіти, державне фінансування, 

егалітарність освіти, централізований характер управління освітою в 

Норвегії. В Україні посилюється децентралізація освіти, що призводить до 

автономізації закладів вищої освіти. В Україні має пріоритет соціокультурна 

функція вищої освіти, що детермінує її аксіологізацію. 

Зазначені тенденції зумовлюють такі цінності орієнтири норвезької 

університетської освіти як: єдність глобального та національного в 

норвезькому освітньому просторі, блокування ринкових відносин у сфері 



205 
 

 
 

освіти, рівність в доступі до вищої освіти, установка на навчання на усіх 

етапах життя, децентралізація освіти на засадах «регіональної гордості 

норвежців», інноваційна ефективність освіти. 

Ціннісними орієнтирами вітчизняної вищої освіти є її «європейський 

шлях» у контексті реалізації європейських цінностей освіти, пов’язаних з 

ціннісним ставленням до представників інших культур та етносів, 

міжкультурною толерантністю, компетентнісним виміром вищої освіти в 

умовах ринкової економіки та конкуренції, студентоцентризмом, 

міждисциплінарним виміром освіти й цінностей особистості, 

професіоналізацією освіти в контексті взаємодії з ринком праці, 

автономізацією освіти, що стимулює появу корпоративних цінностей в 

університетах. 

3. Визначено сутність ціннісного компоненту змісту університетської 

освіти як феномену, що є синтетичною, інтегративною цілісністю понять 

«цінності» та «зміст освіти» й тлумачиться як системне утворення, що має 

певну структуру і є динамічним процесом, зорієнтованим на формування 

ціннісної сфери здобувачів освіти.  

Обґрунтовано й розроблено концептуально-прогностичну модель 

ціннісного компонента змісту вищої освіти, що містить: цільовий, 

концептуальний, змістовий, процесуальний, результативний компоненти й 

базується на сукупності макроцінностей (цінності, що відбивають їх 

базується євроінтеграційний, загальнолюдський вимір); мезоцінностей 

(цінності, що пов’язані з менталітетом й культурою певного народу); 

мікроцінностей (цінності, що передбачають їх особистісний контекст), які 

доцільно включити в зміст університетської освіти). 

Розроблено алгоритм проєктування ціннісного компоненту змісту 

освіти, що передбачає такі кроки: 1) визначення цінностей освіти у форматі 

нормативно-правових документів державного рівня; 2) адаптація цінностей 

суспільства, їх ієрархізація в межах певного університету на корпоративному 

рівні; 3) визначення пріоритетних цінностей у змісті освітньої програми; 
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4) з’ясування ціннісного потенціалу змісту певних навчальних дисциплін; 

5) практична реалізація ціннісного компоненту змісту в освітньому процесі 

ЗВО на рівні співробітництва викладача та студента; 6) інтеріоризація 

ціннісного компоненту змісту освіти на особистісному рівні. 

4. Схарактеризовано нормативно-правове забезпечення ціннісного 

компонента змісту університетської освіти в Норвегії та Україні за 

стратегічним критерієм, що передбачає аналіз й порівняння законодавчих 

документів державного рівня у ціннісному вимірі. Доведено, що і норвезькі 

(Закон Норвегії «Про університети й університетські коледжі» (Lov om 

universiteter og høyskoler) (2005 р.); Новий закон 

«Про університети та коледжі» (Ny lov om universiteter og hoyskoler) (2020 р.); 

Довгостроковий план науки та вищої освіти на 2019–2028 роки МОН 

Норвегії (Звіт. ст. 4 (2018–2019) Звіт Стортингу (біла книга) (Long-term plan 

for research and higher education 2019–2028 Meld. St. 4 (2018–2019) Report to 

the Storting (white paper)та ін.)), і вітчизняні (Закон України «Про вищу 

освіту») 2014 р.; Закон України «Про освіту» (2017 р.) декларують ціннісну 

стратегію суспільства. 

На підставі аналізу стратегій розвитку університетів Норвегії та 

України, зокрема, їх візій, місій та корпоративних цінностей (за 

корпоративним критерієм) було визначено їх ціннісні аспекти, що 

декларують ціннісний компонент змісту освіти в певному університеті. 

З’ясовано, що у норвезькому вимірі пріоритетними корпоративними 

цінностями університетів є цінності макрорівня, а саме: знання, значущі для 

всього світу; відновлення біорізноманіття; глобальний перехід від 

енергопостачання до енергозбереження; покращення здоров’я та добробуту; 

перешкоджання міграції та війнам; академічна свобода; інституційна 

автономія; наукові традиції та культура; довгострокові фундаментальні 

дослідження; національна пам’ять й відповідальність за оновлення та 

поширення знань про норвезьке суспільство та норвезьку мову, історію та 

природу; співвідношення традицій та інновацій; дослідницька культура.  
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Українські університети у визначенні ціннісного компоненту змісту 

освіти базуються на цінностях студентоцентризму; академічної свободи; 

академічної доброчесності; патріотизму і полікультурності; колегіальності; 

лідерства; духовності; органічне поєднання освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності; міжнародна співпраця; інноваційна корпоративна 

культура; критичність та незалежність мислення. Тобто цінності, які 

відповідно до моделі ціннісного компоненту вищої освіти відносяться до 

мікроцінностей, що пов’язані з цінностями особистісного рівня.  

На підставі розгляду освітніх програм університетів Норвегії та 

України (за методичним критерієм) проаналізовано методичне забезпечення 

ціннісного компоненту змісту освіти. У засіб розгляду навчальних дисциплін 

обов’язкового й вибіркового блоку, виокремлено освітні програми, що мають 

пріоритет в реалізації ціннісного компоненту змісту освіти. 

5. Визначено напрями імплементації норвезького досвіду у вітчизняну 

вищу школу. Доведено, що найбільш актуальними й доцільними для 

вітчизняної університетської освіти є досвід університетів Норвегії щодо 

екологічної освіти, формування екологічних цінностей особистості 

пов’язаних з балансом між збереженням і стійким використанням природних 

ресурсів; усвідомлення й прийняття цінності «мир, стабільність та безпека»; 

ціннісне ставлення до добробуту країни й повага егалітарності у всіх її сенсах, 

зокрема, ґендерної рівності; формування ціннісного ставлення до професії, до 

себе як майбутнього професіоналу й до «інших» як до своїх колег; 

формування компетентностей для культури демократії. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

обґрунтування, розробки й реалізації ціннісного компоненту змісту 

університетської освіти в Норвегії та Україні в компаративному вимірі. 

Перспективою подальших досліджень є розробка й впровадження 

технологічного супроводу ціннісного компоненту змісту освіти в сучасних 

університетах.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Schwartz sine portretter (variabelnavn og spørsmålsstilling)  

(fra Schwartz, 2003) 

(Методика «Вивчення ціннісних орієнтацій за Шварцом»)  

 

Velvilje 

Det er veldig viktig for ham å hjelpe menneskene rundt seg. Han ønsker å 

bry seg om andre mennesker. 

Det er viktig for ham å være lojal mot vennene sine. Han ønsker å vie seg til 

mennesker som står ham nær. 

Det er viktig for ham å svare på andres behov. Han prøver å støtte de han 

kjenner. 

Det er viktig for ham å tilgi mennesker som kan ha gjort ham urett. Han 

prøver å se hva som er bra i dem og ikke bære nag. 

Universalisme 

Han mener det er viktig at alle mennesker i verden behandles likt. Han vil ha 

rettferdighet for alle, selv for folk han ikke kjenner. 

Det er viktig for ham å lytte til mennesker som er forskjellige fra ham. Selv 

når han er uenig med dem, ønsker han fortsatt å forstå dem. 

Han har stor tro på at folk bør ta vare på naturen. Å ta vare på miljøet er 

viktig for ham. 

Han mener alle verdens mennesker bør leve i harmoni. Å fremme fred blant 

alle grupper i verden er viktig for ham. 

Han vil at alle skal bli behandlet rettferdig, også folk han ikke kjenner. Det 

er viktig for ham å beskytte de svake i samfunnet. 

Det er viktig for ham å tilpasse seg naturen og passe inn i den. Han mener at 

folk ikke bør endre naturen. 

Selvregi 
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Å tenke nye ideer og være kreativ er viktig for ham. Han liker å gjøre ting på 

sin egen originale måte. 

Det er viktig for ham å ta sine egne avgjørelser om hva han gjør. Han liker å 

være fri til å planlegge og velge sine aktiviteter selv. 

Han synes det er viktig å være interessert i ting. Han liker å være nysgjerrig 

og å prøve å forstå alle mulige ting. 

Det er viktig for ham å være uavhengig. Han liker å stole på seg selv. 

Stimulering 

Han synes det er viktig å gjøre mange forskjellige ting i livet. Han ser alltid 

etter nye ting å prøve. 

Han liker å ta risiko. Han leter alltid etter eventyr. 

Han liker overraskelser. Det er viktig for ham å ha et spennende liv. 

Hedonisme 

Han søker enhver sjanse han kan for å ha det gøy. Det er viktig for ham å 

gjøre ting som gir ham glede. 

Å nyte livets gleder er viktig for ham. Han liker å "skjemme" bort seg selv. 

Han vil virkelig nyte livet. Å ha det bra er veldig viktig for ham. 

Oppnåelse 

Det er veldig viktig for ham å vise sine evner. Han vil at folk skal beundre 

det han gjør. 

Å være veldig vellykket er viktig for ham. Han liker å imponere andre 

mennesker. 

Han synes det er viktig å være ambisiøs. Han vil vise hvor dyktig han er. 

Å komme videre i livet er viktig for ham. Han streber etter å gjøre det bedre 

enn andre. 

Makt 

Det er viktig for ham å være rik. Han vil ha mye penger og dyre ting. 

Det er viktig for ham å ha ansvaret og fortelle andre hva de skal gjøre. Han 

vil at folk skal gjøre det han sier. 

Han ønsker alltid å være den som tar avgjørelsene. Han liker å være leder. 
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Sikkerhet 

Det er viktig for ham å bo i trygge omgivelser. Han unngår alt som kan sette 

hans sikkerhet i fare. 

Det er veldig viktig for ham at landet hans er trygt fra trusler innenfra og 

utenfra. Han er opptatt av at sosial orden skal beskyttes. 

Det er viktig for ham at ting er organisert og rent. Han vil ikke at ting skal 

være et rot. 

Han prøver hardt å unngå å bli syk. Å holde seg frisk er veldig viktig for 

ham. 

Å ha en stabil regjering er viktig for ham. Han er opptatt av at den sosiale 

orden skal beskyttes. 

Overensstemmelse 

Han mener at folk bør gjøre det de får beskjed om. Han mener folk bør følge 

regler til enhver tid, selv når ingen ser på. 

Det er viktig for ham å alltid oppføre seg ordentlig. Han vil unngå å gjøre 

noe folk vil si er galt. 

Det er viktig for ham å være lydig. Han mener han alltid bør vise respekt 

overfor foreldrene og eldre mennesker. 

Det er viktig for ham å være høflig mot andre mennesker hele tiden. Han 

prøver aldri å forstyrre eller irritere andre. 

Tradisjon 

Han mener det er viktig å ikke be om mer enn det man har. Han mener at 

folk skal være fornøyd med det de har. 

Religiøs tro er viktig for ham. Han prøver hardt å gjøre det religionen hans 

krever. 

Han mener det er best å gjøre ting på tradisjonelle måter. Det er viktig for 

ham å følge skikkene han har lært seg. 

Det er viktig for ham å være ydmyk og beskjeden. Han prøver å ikke trekke 

oppmerksomhet til seg selv. 
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Додаток Б 

Результати вивчення профілів цінностей у європейських державах, 

дослідник Шалом Х. Шварц (Schwartz, Shalom. (2007).  

Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across 

nations. 

Таблиця 1 

Value Profiles: Mean Importance Scores of Values in 20 Countries  
 

 Ben Univ SDir Sec Trad Conf Hed Ach Sti Pow Cons Op SE ST 

AT   .75 .62 .54 .28 -.30 -.48 -.18 -.18 -.67 -.70 -.16 -.10 -.44 .67 

BE   .76 .59 .38 .20 -.01 -.20 .18 -.54 -.64 -1.04 -.01 -.02 -.79 .66 

CH   .77 .76 .70 .16 -.13 -.67 .22 -.55 -.64 -1.01 -.21 .09 -.78 .76 

CZ   .60 .67 .52 .72 .14 .36 -.63 -.85 -1.03 -.83 .41 -.38 -.84 .64 

DE   .78 .66 .62 .44 -.09 -.39 -.14 -.50 -.82 -.91 -.01 -.11 -.70 .71 

DK   1.01 .52 .69 -.10 -.36 -.17 .22 -.57 -.54 -.96 -.21 .12 -.76 .71 

ES   .68 .61 .37 .57 .18 -.07 -.38 -.61 -.84 -.81 .23 -.28 -.71 .64 

FI   .68 .77 .45 .53 -.20 .07 -.27 -.73 -.46 -1.22 .13 -.09 -.97 .74 

FR   .69 .81 .50 .36 -.02 -.29 .13 -.85 -.55 -1.19 .01 .03 -1.02 .76 

GB   .67 .53 .51 .44 -.12 -.14 -.36 -.36 -.45 -.98 .06 -.10 -.67 .58 

GR   .47 .45 .15 .66 .35 .04 -.38 -.44 -.87 -.65 .35 -.37 -.55 .46 

HU   .44 .47 .33 .75 .08 -.28 .03 -.27 -.88 -.91 .18 -.17 -.59 .46 

IE  .62 .59 .44 .60 .14 -.12 -.57 -.41 -.66 -.92 .20 -.26 -.67 .60 

IL   .52 .33 .39 .48 -.21 -.36 -.11 .22 -.75 -.70 -.03 -.15 -.24 .40 

NL   .65 .56 .53 .21 -.21 -.01 .04 -.51 -.55 -.99 00 .01 -.75 .59 

NO   .76 .59 .46 .13 -.10 .25 -.37 -.56 -.58 -.89 .09 -.16 -.72 .66 

PL   .51 .54 .19 .76 .28 .39 -.97 -.42 -.76 -.78 .48 -.52 -.60 .53 

PT  .70 .48 .25 .53 .25 -.32 -.24 -.24 -.79 -.88 .16 -.26 -.56 .56 

SE   .77 .67 .53 .03 -.04 -.25 .04 -.58 -.59 -.91 -.08 -.01 -.75 .71 

SI   .31 .50 .34 .44 .17 -.23 -.21 -.17 -.54 -.87 .13 -.13 -.52 .43 

 

Notes: Column labels: Ben = Benevolence, Univ = Universalism, SDir = Self-

direction, Sec = Security, Trad = Tradition, Conf = Conformity, Hed = Hedonism, 

Ach = Achievement, Sti = Stimulation, Pow = Power, Cons = Conservation, OP = 

Openness, SE = Self-enhancement, ST = Self-transcendence. Row labels: AT = 

Austria, BE = Belgium, CH = Switzerland, CZ = Czech Republic, DE = Germany, 

DK = Denmark, ES = Spain, FI = Finland, FR = France, GB = United Kingdom, 

HU = Hungary, IE = Ireland, IL = Israel, NL = Netherlands, NO = Norway, PL = 

Poland, PT = Portugal, SE = Sweden and SI = Slovenia.  
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Додаток В 

UiO: Strategi 2030 Kunnskap – ansvar – engasjement 

For en bærekraftig verden 

(Стратегія розвитку університету Осло Норвегія) 

 

UiO skal: 

- fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

- utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre 

verden 

- styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

- være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og 

studiested 

 

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og 

formet det norske samfun- net og utviklet kunnskap av verdi for hele verden. 

Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal 

særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk le- dende 

forskningsintensivt breddeuniversitet. 

UiOs sterke posisjon er et resultat av målrettet og systematisk arbeid 

gjennom mange år. Fram mot 2030 skal vi videreutvikle kvaliteten i forskning og 

utdanning slik at UiO styrker sin plass i topp- sjiktet blant Europas universiteter. 

UiO skal bygge videre på faglige kvaliteter, kollegiale verdier og organisatoriske 

styrker og være et åpent og inkluderende fellesskap for studenter og ansatte. 

Verden står overfor utfordringer som vil kreve innsats fra hele det globale 

samfunnet. Klimakrisen står fram som vår tids største utfordring, og UiO skal ta 

ansvar for å bidra til løsninger gjennom vårt samfunnsoppdrag: å utdanne høyt 

kvalifiserte studenter, drive langsiktig grunnleggende forskning og arbeide for at 

kunnskap tas i bruk. 

Tap av naturmangfold, helse- og velferdsutfordringer, polarisering, 

migrasjon og krig er eksempler på områder som vil kreve tverrfaglige og 

nyskapende løsninger. Som et internasjonalt orientert breddeuniversitet har UiO 

særlige forutsetninger for å lykkes med å utvikle sterke tverrfaglige og innovative 

miljøer. Gjennom samarbeid på tvers av faglige, institusjonelle og nasjonale 

grenser skal vi utvikle kunnskap som bidrar til en bærekraftig verden. 

Akademisk frihet og institusjonell autonomi som støtter opp under denne, er 

grunnleggende forut- setninger for at UiO skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget. 

Disse forutsetningene sikrer rom for at universitetene utfordrer, kritiserer og 

bereder grunnen for nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. UiO skal 

utøve og forsvare akademisk frihet i dialog med samfunnet, nasjonalt og inter- 

nasjonalt. 

UiO skal være en sentral forvalter av vitenskapelig tradisjon, kultur og 

metode. UiO skal både forme samtiden og arbeide langsiktig. UiOs virksomhet 
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skal kjennetegnes av høy etisk standard, høy kvalitet og vilje til å ta dristige og 

nyskapende valg. 

Universitetet forvalter viktige deler av vår nasjonale hukommelse og har et 

særlig ansvar for forny- ing og formidling av kunnskap om det norske samfunnet 

og om norsk språk, historie og natur. UiO skal være en bevisst kulturbærer og 

kulturforvalter i skjæringspunktet mellom tradisjon og forny- else. 

Strategi 2030 følger opp Strategi 2020 gjennom vektleggingen av UiO som 

en kunnskapsorganisa- sjon med en tydelig og forpliktende integrasjon mellom 

forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Strategi 2030 bygger på fire gjensidig 

avhengige ambisjoner med mål som viser hvor UiO skal ut- vikle seg i den 

kommende strategiperioden. 

 

UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

Mål: 

• UiO skal utvikle fremragende forskningsmiljøer i bredden av institusjonen. 
• UiO skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid og lede an 

i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. 
• UiO skal arbeide systematisk for utvikling og deling av 

forskningsinfrastruktur og datares- surser. 
• UiO skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging 

utvikle forsker- talenter for akademia, samfunns- og næringsliv. 
• UiO skal intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet. 
UiOs fortrinn er høy kvalitet i hele organisasjonen og langsiktig 

grunnleggende forskning i bredden av universitetets fag og virksomhet. Vår faglige 

bredde og dybde gir oss et unikt utgangspunkt for å bidra til bærekraftige løsninger 

som krever både ny teknologi og en bedre forståelse av samspillet mellom 

mennesker, natur, samfunn og teknologiske løsninger. Vi skal flytte 

kunnskapsgrensenene innen disiplinene og utforme disiplinoverskridende løsninger 

på komplekse samfunnsutfordringer. 

Avansert fysisk og digital infrastruktur spiller en stadig viktigere rolle i både 

forskning og utdan- ning. UiO vil arbeide systematisk for å oppnå mer deling og 

bedre tilgjengeliggjøring av infrastruk- tur og dataressurser. Behovet for 

langsiktige investeringer er stort, og det er utarbeidet et veikart for prioriteringer. 

Med utgangspunkt i veikartet vil UiO investere i, utvikle og vedlikeholde 

infrastruk- tur som bidrar til å styrke vår internasjonale posisjon som et 

forskningsintensivt universitet. 

Det er viktig å vinne fram i konkurransen om talenter. UiO skal drive 

målrettet rekruttering og ut- vikle fremragende forskere og forskningsmiljøer. 

Rekruttering og bedømmelser skal foregå åpent og transparent med vekt på kvalitet 

og faglige vurderinger. Yngre forskere skal tilbys forutsigbare rammer for 

utvikling av sine karrierer. 

En positiv og sterk forskningskultur tuftet på høye vitenskapelige standarder 

og idealer må ligge som premiss for all forskningsvirksomhet. Kunnskap og 

bevissthet rundt forskningsetiske normer er noe alle fagmiljø og alle nivå i 
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organisasjonen må ivareta gjennom systematisk opplæring og konti- nuerlig 

bevisstgjøring. 

 

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en 

bedre verden 

 

Mål: 

• UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir 
forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå. 

• UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større 
samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet. 

• UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og 
studentenes be- vissthet om egen kompetanse. 

• UiO skal utvikle og fornye studiene for alle studentgrupper og svare på 
samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap. 

• UiO skal legge til rette for at studentene tar del i utforskende og 
nyskapende læring som mo- tiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre. 

• UiO skal bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer studentenes 
kunnskap og erfa- 

ringer. 

• UiO skal tilby forskningsbasert og fleksibel etter- og videreutdanning. 
Vår tids samfunnsutfordringer krever globale løsninger, og UiO skal fornye 

sitt internasjonale ut- danningssamarbeid. Gjennom et styrket europeisk samarbeid 

skal UiO nå ut globalt på nye måter og med større kollektiv kraft enn i dag. 

Sammen med andre forskningsintensive universiteter skal UiO legge til rette for 

integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag. 

Med utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning skal 

UiO videreutvikles som en ambisiøs kunnskapsinstitusjon. Profesjons- og 

allmennutdanningene skal knyttes tettere til forskningsaktiviteter og arbeidsliv og 

motivere studentene til økt innsats og gjennomføring. For å møte studentenes 

samfunnsengasjement, faglige ønsker og ambisjoner skal studietilbudene gjøres 

mer fleksible, og det tverrfaglige tilbudet skal øke. UiO skal bli et knutepunkt for 

studentinnovasjon i Oslo-regionen. 

UiO skal fortsette å utvikle undervisnings- og læringsformer som stimulerer 

til etisk refleksjon, kri- tisk tenkning, kreativitet og evne til problemløsning. 

Utdanningene skal utvikle studentenes sam- funnsansvar og bevissthet om verdier 

og valg. Digitalisering skal være integrert i fag og i lærings- prosesser. Studentene 

skal ta del i et faglig og sosialt akademisk fellesskap hvor de er en ressurs i 

utviklingen av undervisning og læring. 

En utdanning fra UiO legger grunnlag for læring hele livet, og studenter skal 

kunne vende tilbake for faglig oppdatering. UiO skal svare på samfunnets behov 

for etter- og videreutdanning innen fag- områder hvor vi har særskilte fortrinn. 
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UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap 

tas i bruk 

 

Mål: 

• UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 
• UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon 

og entreprenør- skap. 
• UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være 

til stede der vik- tige diskusjoner foregår. 
• UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og 

tilgjengelige. 
• UiO skal utnytte mulighetene det nye livsvitenskapsbygget gir for å svare 

på samfunnets 
forventninger. 

• UiO skal drive en helhetlig campusutvikling som ivaretar bredden av vår 
virksomhet og som styrker viktige samarbeidsrelasjoner i Oslo-regionen. 

Kunnskap skal brukes til fellesskapets beste, bygge opp under et liberalt 

demokrati og bidra til en bærekraftig global utvikling. Ved å arbeide for at 

kunnskap tas i bruk vil UiO stimulere til utvikling av nye ideer, teknologier og 

tiltak for å forbedre tjenester og løse samfunnsbehov og bidra til grønn omstilling. 

UiO skal fremme innovasjon og entreprenørskap. 

Samfunnets tillit til forskning og vitenskapelig kunnskap styrkes gjennom 

åpenhet og transparens. For å sikre fortsatt høy legitimitet for UiO som 

kunnskapsorganisasjon må vi i enda større grad åpne oss mot verden. Formidlingen 

av vitenskapens rolle, metode, usikkerhet og integritet må være en del av vår dialog 

med samfunnet. Gjennom åpen vitenskap legges grunnlaget for et kunnskaps- 

basert demokratisk samfunn og kunnskapsinformerte beslutninger. 

UiO vil satse på formidlingsarenaer og -aktiviteter i hele bredden av 

organisasjonen. En viktig del av UiOs formidlingsarbeid gjøres av 

universitetsmuseene og universitetsbiblioteket. Disse delene av virksomheten skal 

knyttes tettere til de andre enhetene ved UiO. 

I den kommende strategiperioden etableres livsvitenskapsbygget, noe som 

vil gi betydelige mulig- heter for utvikling av livsvitenskap og faglig konvergens. 

Etableringen er også viktig for videreut- viklingen av samarbeidet mellom UiO og 

universitetssykehusene. Som følge av det nye bygget vil Blindern-området 

gjennomgå store endringer. En viktig oppgave i strategiperioden blir å videreut- 

vikle Blindern for å gi muligheter for faglig fornyelse i hele bredden av UiOs 

virksomhet. 

Gjennom en målrettet campusutvikling skal UiOs kjerneoppgaver kobles 

tettere på samfunnet. Dette er viktig for å oppnå økt kunnskapsdeling og 

innovasjon og for å bidra til nye arbeidsplasser. Sammen med Oslo kommune og 
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Studentsamskipnaden SiO skal UiO drive en campusutvikling som fremmer 

samarbeid med kultur- og arbeidsliv, og som bidrar til å skape faglige og sosiale 

møteplas- ser for studenter, ansatte og besøkende. 

 

UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og 

studiested 

 

Mål: 

• UiO skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og 

læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte. 

• UiO skal ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer 

med effektiv utnyt- telse av digitale ressurser. 

• UiO skal gi ansatte og studenter bedre muligheter for profesjonell og faglig 

utvikling, og bedre muligheter til å møte endringer i teknologi, samfunn og 

arbeidsliv. 

• UiO skal redusere eget klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og 

studenter tar mil- jøbevisste valg. 

• Menneskene er UiOs viktigste ressurs. Å ta godt vare på ansatte og 

studenter er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag. UiO vil 

legge til rette for en god studentopplevelse som gir sterk faglig og sosial tilhørighet 

til universitetet og til Oslo som studentby. 

På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljø og ta del i et 

engasjerende, godt og trygt ar- beids- og læringsmiljø som henter fram det beste 

hos den enkelte. Dette innebærer en aktiv politikk for likestilling og en 

rekrutteringspraksis som skaper mangfold og sikrer like rettigheter. UiO skal 

fortsette arbeidet for å redusere midlertidighet og for å videreutvikle en helhetlig 

personalpolitikk. UiO skal preges av kollegial medvirkning, kreativ samhandling 

og god ledelse. 

UiO skal være en nyskapende organisasjon som utnytter faglige muligheter 

og svarer på nye sam- funnsbehov. Det skal bygges struktur og kultur for tett 

samhandling mellom studenter og ansatte, og det skal bli enklere å forske, 

undervise og studere på tvers av fag og enheter. Utvikling av ny kom- petanse, nye 

ferdigheter og etisk bevissthet er viktig for at vi skal kunne gjennomføre og mestre 

endringer i arbeids- og samarbeidsformer, fag og metode. Å høre til på UiO som 

student og ansatt skal bety å høre til i et fellesskap som gir gode 

utviklingsmuligheter. 

UiO skal jobbe systematisk for å bli en bærekraftig institusjon og aktivt 

legge til rette for at studen- ter og ansatte tar klimavennlige valg. 

Verdenssamfunnet har forpliktet seg til en klimagassreduksjon som bare kan nås 

dersom alle viser utålmodighet og handler nå. UiO skal føre an i miljøarbeidet, 

både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner. 
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Додаток Г 

Стратегія розвитку Бергенского університету Норвегія 
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  Додаток Д 

Приклади навчальних програм університетів Норвегії 

 

OUTDOOR EDUCATION: COAST, CLIMBING AND FRILUFTSLIV IN 

THE LOCAL ENVIRONMET UDR123 (UNIVERSITETET I STAVANGER) 

 

Students will use the near-environment along the coast to experience the joy of 

stay in nature.  Students should be able to plan and lead activities for children in 

the forest and in the coastal landscape. There will be an excursion to Valencia 

where the climbing and portions of first aid will be carried out. 

 

Course description for study year 2021-2022. Please note that changes may occur. 

Emnekode 

UDR123 

Versjon 

1 

Vekting (SP) 

10 

Semester undervisningsstart 

Spring 

Antall semestre 

1 

Vurderingsemester 

Spring 

Undervisningsspråk 

English 

Tilbys av 

Faculty of Arts and Education, Department of Education and Sports Science 

Learning outcome 

Following completion of the course, the student shall be able to: 

Knowledge: 

 Be able to account for the life on the shore, different types of fish, shells and 

seaweed. 

 Be able to account for different flowers and birds along the coast. 

Skills 

 Be able to analyze the terrain, plan and lead various friluftslivsactivities to 

children in the local environment. 

 Be able to implement and evaluate health promotion activities in the nature 

in the community. 

 Be able to secure climbers inside and outside 

General 

 Lead groups on trips in the local nature environment. 
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 Ensure the safety of various forms of activity. 

 Be able to perform CPR and life-saving first aid in relation to the sea/open 

waters. 

Content 
 Friluftsliv activities in the local natural environment like biking, rowing, 

fishing and climbing. 

 Plan, lead and assess friluftsliv activities to children. 

 Leadership 

 Prevention of accidents and first aid in connection with the use of nature in 

the community. 

 Three-day outdoor coastal friluftsliv excursion to Langøy. Accommodation 

in tents. 

 Cycling day trip from Tungenes Lighthouse at Randaberg to Tanager bridge. 

 Student led, group cycling trip. Minimum two nights. 

 Costs: The cost of tranquility and fishing on The Bachelor program in 

sports, 2nd year covered by the Institute. Accommodation in tents. Food and 

personal equipment are covered by the student. 

 Flight ticket and food in Valencia covered by the student itself. 

Accommodation occurs at Spanish students, or in affordable locations such as 

sports hall/hostel at approx. kr. 100 per night. The excursion to Valencia is 

voluntary, and students who do not participate get alternative tasks at home. 

Required prerequisite knowledge 

None 

Eksamen / vurdering 
Praktisk-metodisk eksamen og aktiviteter\ 

 

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

ractical-methodological 

exam with pupils from 

primary school 

1/1 
 

A - F 

  

 

A practical-methodological exam with pupils from primary school. A planning 

document, conducting the planned activity, and an oral reflection related to the 

presentation. Graded on the scale A-F. In addition the following part exams need 

to be passed to get the final grade and credits for the course.  

• 3 day rowing- and fishing trip 

• Day trip on bikes 

•  Video of how to make "bow and arrow" and "selje-flute" 

• Student lead trip 

The part exams will be graded approved/not approved.Students/groups that receive 

one or more exam(s) "not approved" by first submission, will be provided the 
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opportunity to take the exam again. If the same task/trip is not possible to organise, 

an alternative exam will be given.   

Coursework requirements 
Rowing and fishing excursion, Daytrip by bike, Video of making a bow and arrow 

and "selje-flute", Outdoor climbing, Student-led excursion 

Course teacher(s) 
Course coordinator: Åge Vigane 

Programme coordinator: Cato Olsen Slettvold 

Course teacher: Bjørnar Kjellstadli 

Programme coordinator: Ivar Bjørnsen 

Method of work 
Teaching alternates between practical and theoretical teaching. 

Course assessment 
Early in the semester there is a meeting with student representatives and at the end 

of the semester there is a written evaluation. 
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Додаток Д1 

KULT3308 - Norge som likestillingsland. Historie, kultur og kunnskap 

(NTNU) 

 
Nytt fra studieåret 2021/2022 

Vurderingsordning 

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen 

Karakter: Bokstavkarakterer 

Vurdering Vekting Varighet Hjelpemidler 

Hjemmeeksamen 100/100 7 dager  

Faglig innhold 

Emnet gir studentene innsikt i sentrale aspekter ved dagens Norge innenfor feltene 

likestilling og mangfold. Emnet har både en historisk komponent som introduserer 

studentene for sentrale endringer og prosesser tilbake i tid, og en dagsaktuell 

komponent hvor de presenteres for sentrale tema fra den samfunnsdebatten. Selv 

om hovedfokus er på Norge, legges det vekt på å se det norske inn i en 

internasjonal sammenheng.  

Læringsutbytte 

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om  

 ulike samfunnsområder med spesiell relevans for det aktuelle 

samfunnsområdet likestilling og mangfold  

 sentrale historiske hendelser og prosesser innenfor feltene likestilling og 

mangfold 

 hvordan trekk ved det norske samfunn står i forhold til og er knyttet til andre 

land og samfunn  

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å  

 tilegne seg forskningsbasert kunnskap om relevante samfunnsområder 

 diskutere relevante samfunnsaktuelle spørsmål 

 reflektere kritisk over ulike kunnskapstradisjoner 

 formidle akademisk kunnskap muntlig og skriftlig 

Læringsformer og aktiviteter 

Emnet er obligatorisk for studenter på master i likestilling og mangfold. 

Læringsformen er forelesninger, gruppearbeid og individuelle øvingsoppgaver. 

Vurderingsformen er hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for 

å ta eksamen må studenten ha levert og fått godkjent to skriftlige øvingsoppgaver. 
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Deltagelse på undervisningen er en viktig del av læringen og det er obligatorisk 

oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til 

instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.  

Obligatoriske aktiviteter 

 Skriftlig øving 

 Skriftlig øving 

Mer om vurdering 

Hjemmeeksamen med bokstavkarakter.  

Spesielle vilkår 

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. 

Anbefalte forkunnskaper 

Bachelorgrad eller 180 studiepoeng fra tidligere studier 

Forkunnskapskrav 

Ingen 

 

Flere sider om emnet 

Ingen 

Fakta om emnet 

Versjon: 1 

Studiepoeng:  15.0 SP 

Studienivå: Høyere grads nivå 

Undervisning 

Termin nr.: 1 

Undervises:  HØST 2021 

Undervisningsspråk: Norsk 

Sted: Trondheim 

Fagområde(r) 

 Historie 

 Samfunnsfag 

Kontaktinformasjon 

Emneansvarlig/koordinator: 

Guro Korsnes Kristensen 

http://www.ntnu.no/ansatte/gurokors
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Ansvarlig enhet 

Institutt for tverrfaglige kulturstudier 

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen Eksamens- system 

 

Termin Statuskode Vurdering Vekting 
Hjelpemid

ler 
Dato Tid 

Eksamens- 
system 

Ro

m * 

Høst ORD 
Hjemme-

eksamen 

100/100 

 
 

Utlevering 

22.11.2021 

 

09:00 
INSPERA 
 

 

Vår ORD 
Hjemme-
eksamen 

100/100  

Innlevering 
29.11.2021 
 

14:00 
INSPERA 
 

 

 

  

https://www.ntnu.no/kult
https://i.ntnu.no/eksamen
https://i.ntnu.no/eksamen
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Додаток Д 2 

 

Studieplan 

Likestilling og kjønn – årsstudium 

60 studiepoeng / Studiested: Tromsø 

Studieplanen er godkjent av styret ved, daværende Humanistiske fakultet, nå 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 30.09.2008. 

Sist endret: januar 2021. 

Navn på 
studieprogram 

Bokmål: Likestilling og kjønn – årsstudium Nynorsk: Likestilling og kjønn 

– årsstudium Engelsk: Equality and Gender – 1 Year Study 

Oppnådd grad Ingen. 

Målgruppe Målgruppe for dette studiet er mennesker som ønsker å fordype seg i 

likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er relevant for de som ønsker 

videreutdanning, eller trenger et interessant og relevant fag i sin 

bachelorutdanning. 

 

I tillegg må søker tilfredsstille opptakskravet. Se eget avsnitt. 

Opptakskrav, 
forkunnskapskrav, 
anbefalte forkunn- 
skaper 

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for 

søkere med generell studiekompetanse. 

 

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud 

om studieplass. 

Læringsutbytte- 
beskrivelse 

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte: 

 

Kunnskaper 

Kandidaten har kunnskap om 

• diskrimineringsformer og likestillingsutfordringene som mennesker av 

alle kjønn og seksuelle orienteringer, forskjellige sosiale, etniske, religiøse 

eller kroppslige bakgrunn, familieliv og arbeidsliv står overfor i dag. 

• kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet 

til kjønn, likestilling og feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, 

debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning. 

• hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i 

forskningen metodisk, teoretisk og empirisk. 

 

https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482
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Ferdigheter 

Kandidaten kan 

• mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og kjønn. 

• diskutere og formidle temaer innen likestillings- og kjønnsforskning 

både skriftlig og muntlig. 

• analysere situasjoner og tekster i et likestillings- og kjønnsperspektiv. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten har 

kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål, slik de kommer til 

uttrykk innen ulike samfunnsmessige sammenhenger. 

Faglig innhold og 
beskrivelse av 
studiet 

Årsstudiet tar for seg relasjonene mellom menneskene av alle kjønn og 

seksuelle orienteringer, forskjellige sosiale, etniske, religiøse og kroppslige 

bakgrunn. Hvilken betydning har disse sosiale kategoriene for personlige, 

yrkesmessige, økonomiske, politiske relasjoner? Hva er årsakene til 

ubalanse, urettferdighet, og misforståelse i Norge og andre land? 

Refleksjonen om inkludering og ekskludering er utgangspunktet for å 

utvikle egne idéer for å bidra til et transformert og mer rettferdig samfunn. 

Studiet ser kritisk på dagsaktuelle forhold og hendelser knyttet til kjønn, 

seksualitet samt bakgrunn og deres årsaker. Steg for steg lærer vi å skape 

ferdigheter til å analysere situasjoner og å utvide vårt teoretiske 

begrepsapparat. 

 

Programmet omfatter blant annet tema som kjønn, seksuell orientering, queer 

theory, transseksualitet, etnisitet, rasialisering, migrasjon, sosiologi, filosofi, 

litteratur, film, media, teknologi, historie og disability studies. Ettersom 

spørsmål om kjønns- og mangfoldperspektiv finnes i alle livsområder og 

alle fag, er årsstudiet et tverrfaglig tilbud. Studiet består av fire 

obligatoriske og to valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng. 

 

Nærmere informasjon om hvilke valgfrie emner som tilbys hvilket semester 

finnes i UiTs emnekatalog på nett. Årsstudiet gjøres innen ett år og kan 

inngå i en bachelorgrad, og slik forkorte studietiden. 

Tabell: oppbygging 
av studieprogram 

 

 

Semester 10  Studiepoeng 10 Studiepoeng 10 studiepoeng 

1. semester 

(høst) 

HIF-1300 

Likestilling – 

en innføring 

SOS-1009 

rettferdighet: 

kjønn etnisitet 

og klasse 

Ulikhet og 

Valgfritt emne 

2. semester vår) HIF-2160
 

Tverrfaglige 

kjønnsstudier 

FIL-1023 

Feministisk
 

filosofi
 

Valgfritt emne 

 

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A- E, 

hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere 

beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser. 
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Relevans Årsstudiet i likestilling og kjønn passer i mange samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske fag. Studiet kan også anvendes som etter- og videreutdanning 

innen ulike yrker, for eksempel læreryrket, helse- og omsorgsyrket, samt 

andre yrker innen offentlig og privat sektor. 

Arbeidsomfang For å nå læringsmålene, må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken 

med studiene, inkludert forelesninger, kollokvier og selvstudier. 

Undervisnings- og 
eksamensspråk 

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Enkelte forelesninger kan også 

bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet 

skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk. 

Administrativt 
ansvarlig og faglig 
ansvarlig 

Administrativt ansvar: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og 

teologi ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 

Faglig ansvar: Programstyret for årsstudiet i likestilling og kjønn ved Senter 

for kvinne- og kjønnsforskning. 

Kvalitetssikring Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet 

evalueres minimum en gang i løpet av programperioden. Emneevaluering 

består av studenters og faglæreres evaluering. 
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Додаток Д 3 

BIO4331 – HUMAN IMPACT ON THE MARINE ENVIRONMENT 

(UNIVERSITY OF OSLO) 
Level Master                                                                Credits 10 

Teaching 

Autumn  

The course is last held autumn 2020 

Examination 

Autumn  

Examination is last held autumn 2020 

Teaching language 

 Norwegian (English on request) 

Course description 

 Course content 

 Learning outcome 

 Admission to the course 

 Overlapping courses 

 Teaching 

 Examination 

Exams after the reopening 

As a general rule, exams will be conducted without physical attendance in 

the autumn of 2021, even after the reopening. See the semester page for 

information about the form of examination in your course. See also more 

information about examination at the MN Faculty in 2021. 

Course content 

The course provides an introduction into how current marine environmental 

problems including eutrophication, toxic algal blooms, climate change and 

acidification and introduction of waste, contaminants, oil pollution, nano particles 

and species influence the marine environment. Topics included are impact on 

individuals, populations, communities and food webs. Other topics include aims 

and strategies for environmental monitoring and efficient environmental 

management and how to consider environmental risk and perform impact 

assessment. 

Learning outcome 

After completing the course you will have the following competence: 

 Understand current important marine environmental problems. 

 Have insight into method challenges, and be able to critical evaluate 

reports, publications and environmental data. 

 Have insight into national and international environmental legislation 

and important international treaties. 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ZAYTaugF2PpTV5c7SDzFMEnswsmH5GSqfH1F1HfW7t5ZtE1Uz1z9V-WdN_Hy-gSyYnF2eWhmZHJpc3NxaWV3Zg.0c02b72a74663047556bdd729550792dec1e210d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7hpRXRw8u_yFVAPKn0r0HFoS9J1j8iEcXMJyA3PBsfzlmkSkdJZ_Bp9wKfP7ZpDU_II8QWVuj_yDjJvwWkQ9pYVf0Tpd3JhJhZ6R8gXpuG9nu9nErzdAMHoWmDxlFwecODbl3lB1BO8c3rA9tlVP4xOHoYmTt3l0d91RO0KFSstny4HC0EuIVc0Rx-LO8b26FlcgjIxn1BBwbbrcan1mpFCOysr5Wjpc37AYvZlhzExjvDvoxv_n_-0f3gK1RkLVDdL9r3gNmrmcGfL8PD-9kPceQam4EQtVo4URmkW-8SQ54AWrulFV7LOJXwf8Lnf877LIiRhdg_dwuAd-vlkeoXT3w_k4kwMSDSuPaLoPPIzJ8AqV0I2BpZNs9LBhWmV84w-RxOuGA9C4683m3pRDDZq3Yad2AyQKLZftTo1-u77qv-ammYcMlQ-1_uAGoUUEysQkN2Nj4gdVQqrvFUn4HAo-m-bBOm0OxD6Ni7zKFmMegFbzHmKO-3GSRf4_lxqmhl3iK_fmbQsvzsPrS7q4dm_UY3Xrf0cF6B8Yq_8HWcOPIVj2PbZ2GaKGJxGUfKJ-9lTkMlAWWaooh3FQNTd6pF4CO-h53TEinAruLG3XwBgmzXtOh8uvetiQ7dKJ7D0kVUO8BGk79iv4VR3I5FYlGBXBS6j8BXLd3o-Dn8qc5H7zhOnxOIkx_WyW3Jfif3-icJ9ze0upHHNJi8uHtuiqOZg6ifWeVtvtdjvCPFcLUpJxkm7sLe0WEKkNymgk0wi0_KUYCdNMRo_OaAdIafS07OTSnERHQyII8WCWvKsan1SkyShV1-3E5Dr3RSwHqjSFVnaBKl42QXCh_12PT51bEae9ounN5VFpjFx4sTeoRsgCVHixhoLwwJN7CIpekIFehOiya0oJS5FHt5h_uvufoMjWvqVgEF9b-cdyX9j6Qmg7OAGvkQfjNHMLSy4Czu2lB5tsFQ57Hdk3iZB9bhFhmU8trCzavUAb4eND7rpFxwccpla09_3JosSDl77byU4SgsDfNe1YNmz6B9NIwOvvdEwjdR03YW6HEJrJErVPjR5hxYZXKIiVYZ9O-oU8RJwgI5VaOWqs5pX&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQWg2QlhkbXUtV3gwOXdJQXVyZFNMWHJtTGJMWlVrTFpSemE3ZXI0MThydjNHdGRNNEhzNEFIZzhLbTBHcGtLMHlNd1VlbG4xSFRBYl9ySGE3X1VJdDQs&sign=8fd632369455ae2ca4b8e790df680d09&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVC3mm9iwifyIo__IjSUvlEPH4fsK2FDVf3vHCr9m7Tt7c7O72jJ75AmnpGCY1IqHpn0eonquGP8h9GZmWOSTf0S2qGVTbUn1dUYjceA5u_OFFwYU3HOH6PXvhuLLgA5pfCEEl27oIZN-tVczA5ffkDA,,&l10n=ru&cts=1638612625124%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ba53w07-00%22%2C%22cts%22%3A1638612625124%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kwrnndgku7%22%7D%5D&hdtime=4279.1
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#course_content
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#learning_outcomes
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#admission
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#overlapping-courses
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#teaching
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4331/index-eng.html#exam
https://www.mn.uio.no/english/about/hse/corona/examination-corona.html
https://www.mn.uio.no/english/about/hse/corona/examination-corona.html


279 
 

 
 

 Have basic understanding of effects studies, environmental 

monitoring, and evaluation of risk and environmental state from a scientific, 

regulatory and industrial perspective. 

Admission to the course 

Students admitted at UiO must apply for courses in Studentweb. Students 

enrolled in other Master's Degree Programmes can, on application, be admitted to 

the course if this is cleared by their own study programme. 

Nordic citizens and applicants residing in the Nordic countries may apply to 

take this course as a single course student. 

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our 

information about admission requirements and procedures for international 

applicants. 

The courses BIO4331 and BIO9331 have joint admission. Applicants are 

ranked by the following criteria: 

1. PhD candidates and master students at the MN faculty who have the 

course as part of the approved curriculum. 

2. Other PhD candidates and visiting PhD candidates. 

3. Students with admission to single courses on master’s level and exchange 

students 

Applicants are ranked by credits in each group; all applicants within 1st rank 

before applicants in 2nd etc. If admission is limited to a fixed number of 

participants, admission will be decided by drawing lots for students who are 

ranked equally. 

Recommended previous knowledge 

Basic knowledge in general chemistry and biology, BIO4400 – Pelagic 

Ecology (continued) and BIO4301 – Marine bentic ecology (continued). 

Overlapping courses 

 10 credits overlap with BIO9331 – Human Impact on the Marine 

Environment (continued). 

 10 credits overlap with BIOS5313 – Human Impact on the Marine 

Environment. 

 10 credits overlap with BIOS9313 – Human Impact on the Marine 

Environment. 

Teaching 

 Lectures 

 Group work 

 Discussion groups  

 Student presentations 

All groupwork is mandatory. The groupwork will consist of demonstrations, 

excursions and discussions. In addition there will be individual 

http://www.uio.no/english/studies/registrations/course-registration/
http://www.mn.uio.no/english/studies/admission/single-courses-master.html
http://www.mn.uio.no/english/studies/admission/single-courses-master.html
http://www.uio.no/english/studies/admission/
http://www.uio.no/english/studies/admission/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4400/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4400/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/nedlagte-emner/BIO4301/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/nedlagte-emner/BIO9331/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/nedlagte-emner/BIO9331/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS5313/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS5313/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS9313/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS9313/index-eng.html
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presentations.Mandatory course work must be approved before the student can 

attend the exam. 

Attendance is mandatory for the first lecture. This also applies for those on 

the waiting list. You will lose your seat on the course if notice is not given to the 

student administration studieinfo@ibv.uio.no prior to the first lecture. 

Approved mandatory course work is valid for 5 years. 

A student who has completed compulsory instruction and coursework and 

has had these approved, is not entitled to repeat that instruction and coursework. A 

student who has been admitted to a course, but who has not completed compulsory 

instruction and coursework or had these approved, is entitled to repeat that 

instruction and coursework, depending on available capacity. 

Examination 

Final written exam in Inspera (3 hrs), counts 100 %. 

Mandatory course work must be approved before the student can attend the 

exam.  

The written examination is conducted in the digital examination system 

Inspera. You will need to familiarize yourself with the digital examination 

arrangements in Inspera. 

Read more about written examinations using Inspera. 

Exam attempts 

It will also be counted as one of the three attempts to sit the exam for this 

course, if you sit the exam for the following course: BIO4330 - Effects of Pollution 

on the Aquatic Environment (discontinued) and BIO9331 - Human Impact on the 

Marine Environment. 

Examination support material 

No examination support material is allowed. 

Language of examination 

The examination text is given in English.You may submit your response in 

Norwegian, Swedish, Danish or English. 

Grading scale 

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F 

is a fail. Read more about the grading system. 

Resit an examination 

This course offers both postponed and resit of examination. Read more: 

 Illness at exams / postponed exams 

 Withdrawal during an examination / Resitting an examination 

Special examination arrangements, use of sources, explanations and 

appeals 

See more about examinations at UiO 

http://www.uio.no/english/studies/examinations/inspera/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO9331/index-eng.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO9331/index-eng.html
https://www.uio.no/english/studies/examinations/grades/
http://www.uio.no/english/studies/examinations/illness-postponed/
http://www.uio.no/english/studies/examinations/new-exam/mn.html
https://www.uio.no/english/studies/examinations/
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Додаток Е 
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симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, 

комунікація» в Національному авіаційному університеті (м. Київ). С. 57–58. 

13. Желанов Д. В. Досвід реалізації освіти впродовж життя в Норвегії 

Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: 
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збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. 

О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : ААТандем, 2020. С. 227–229. 

14. Желанов Д. В. Ціннісний потенціал змісту сучасної вищої освіти. 

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах. / Харк. нац. 

пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : «Стиль-Издат», 2021. Т.2. C.83–86. 
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Додаток К 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні науково-практичні конференції: 

1. Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний 

контекст (Дрогобич, 2017). Доповідь: «Реалізація аксіологічного підходу у 

сучасній вищій освіті». 

2. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2018). Доповідь: «Сутність 

феномену цінність у контексті міждисциплінарної методології».  

3. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомир, 2019). 

Доповідь: «Реалізація політики освітньої рівності в Норвегії». 

4. Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» (Кременчук, 2019). 

Доповідь: «Суттєві проблеми та ризики сучасної вищої освіти: норвезький 

досвід їх запобігання й розв’язання». 

5. Актуальні проблеми вищої професійної освіти (Київ, 2019). Доповідь: 

«Суттєві особливості вищої освіти в Данії»  

6. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019). Доповідь: «Дефініційний 

аналіз поняття ”зміст освіти”» 

7. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2021). Доповідь: «Ціннісний 

потенціал змісту сучасної вищої освіти». 

Всеукраїнські науково- практичні конференції з  

міжнародною участю 

8. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи (Житомир, 2017). 

Доповідь: «Генеза та нормативний супровід становлення європейського 

простору вищої освіти». 

9.  Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та 

перспективи (Запоріжжя, 2020). Доповідь: «Досвід реалізації освіти 

впродовж життя в Норвегії»  
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Додаток Л 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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