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Шановний Василю Григоровичу!

У Міжнародному Слов'янському університеті ведуться науково-дослідницькі
роботи із створення інтелектуальних систем підтримки освітніх процесів у вищих
навчальних закладах України. Результати досліджень оформлюються у вигляді
монографій, статей і навчальних посібників, список яких наведений у додатку 1.
Наукове узагальнення цих та інших робіт приводить до висновку, що для
виходу вищої освіти на новий, якісніший рівень в умовах глобалізації, інтеграції і
інформаційно-комунікаційної революції необхідно підходити до досліджень
системи вищої школи України з системних позицій та комплексно вирішувати
наукові завдання.
На наш погляд, негативним чинником, що гальмує розвиток і вдосконалення
вищої школи України є відсутність строго розробленої теоретичної бази побудови
і функціонування системи «Вища школа України».

На сьогодні недостатньо

досліджені питання інтеграції освітніх і інтелектуальних інформаційних
технологій. Вищі навчальні заклади розглядаються як соціотехнічні системи
тільки окремими авторами в наукових статтях. Разом з тим, технічна складова
освітніх систем вищої школи істотно впливає на навчання і освітні процеси в
цілому. На сьогодні у вчених педагогів і науково-педагогічних працівників
відсутнє єдине розуміння, щодо технологічних процесів навчання студентів.
Багато педагогів ототожнює поняття, що пов’язані з терміном «технологія»,

наприклад,

«педагогічна

технологія»,

«технологія

навчання»,

«освітня

технологія» і таке ін. Це не може привести до позитивних результатів
реформування вищої освіти.
На наш погляд, вищий навчальний заклад має розглядатися як складна
освітня система, що має необхідні види забезпечення для ефективного
функціонування. До них можна віднести наступні такі види: організаційне,
технічне, програмне, математичне, інформаційне, методичне, фінансове, правове і
ін.
Досліджуючи в комплексі освітню систему у взаємозв'язку з усіма видами
забезпечення, а також процеси управління вищими навчальними закладами,
можна отримати теоретико-методологічну базу побудови освітніх систем, яка має
лягти в основу знань випускників не тільки педагогічних, але і інших
спеціальностей.
За умови організації науково-дослідної роботи Академії педагогічних наук
України Міжнародний Слов'янський університет може узяти на себе зобов'язання
з розробки окремих видів забезпечення, наприклад лінгвістичного, а також
концептуальних та принципових положень технологічного підходу в управлінні
вищими навчальними закладами і розробку інших окремих питань.
Остаточні результати передбачуваної науково-дослідницької роботи мають
бути оформлені у вигляді колективної монографії з назвою «Теорія побудови
освітніх систем» і підручника «Основи побудови системи вищої освіти».
У підручнику можуть бути такі розділи.
1. Історія створення системи вищої школи.
2. Системо-технологічний підхід побудови і удосконалення сучасної системи
вищої школи.
3. Правове забезпечення сучасної системи вищої школи.
4. Технічне забезпечення сучасної системи вищої школи.
5. Математичне забезпечення сучасної системи вищої школи.
6. Огляд програмного забезпечення технічної частини сучасної системи
вищої школи.

7. Лінгвістичне забезпечення сучасної системи вищої школи.
8. Інформаційно-методичне забезпечення сучасної системи вищої школи.
9. Фінансове забезпечення сучасної системи вищої школи.
10.Ергономічне забезпечення сучасної системи вищої школи.
11.Оцінка якості сучасної системи вищої школи і її елементів.
12. Виховно-психологічна складова сучасної системи вищої школи.
Орієнтовна структура і зміст науково-дослідницької роботи припускає
спільну наукову діяльність фахівців різних спеціальностей.
Такий підхід до розробки теоретико-методологічних основ побудови вищої
школи в сучасних умовах, направлений на вдосконалення системи вищої освіти
України і повністю узгоджується із стратегією інноваційного розвитку України на
2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів.
Ваше позитивне рішення про початок робіт щодо запропонованого наукового
напряму дозволить нашим вченим додати свій скромний внесок до реалізації
стратегії інноваційного розвитку України в частині, що стосується вдосконалення
і реформування вищої освіти.
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