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Визначено, що завданням удосконалення сучасної освіти є  формування нової моделі 
системи освіти в технічному університеті, яка основана на переосмисленні взаємозв’язку 
фундаментальної і технічної складових, формуванні багаторівневої інтеграції технічного 
і фундаментального знання. 
 

И.И. Усатюк. Проблемы фундаментализации образования в техническом 
университете. Определено, что целью усовершенствования современного образования 
является формирование новой модели системы образования в техническом 
университете, которая основана не переосмыслении взаимосвязей фундаментальной и 
технической составляющих, формировании многоуровневой интеграции технического и 
фундаментального знания. 
 

I.I. Usatuyk. Problems of fundamental education in a technical university. It is certain 
that the purpose of improvement of modern education is forming of new model of the system of 
education in a technical university, which is founded an improvement of intercommunications 
fundamental and technical constituents, forming of multilevel integration of technical and 
fundamental knowledge. 
 
 

Освіта, як особлива сфера людської діяльності, виникла разом з 
відокремленням розумової праці від фізичної. Саме тоді формується якісно 
новий механізм відтворення соціальної дійсності — спеціалізована діяльність 
з передачі, збереження та засвоєння знання та пов’язаного з ним практичного 
досвіду. Являючи собою діалектичну єдність інститутів освіти, процесів та 
результатів освіти, вона пов’язана переважно з розповсюдженням 
систематизованих наукових знань. Освіта єднає в собі дві складові — 
навчання та виховання. «Освіта, — писав А.В. Луначарський, — складається 
з навчання і виховання, причому і навчання, і виховання між собою 
переплітаються. Навчання — це передача знань, а виховання — організація 
характера» (Луначарский А.В. О народном образовании. М., 1958, с. 86). Ці 
дві складові знаходяться в такій єдності, що буквально пронизують одна 
одну. Навчання, маючи своїм завданням передачу та засвоєння знання, має і 
виховну значимість [1]. Процес виховання базується не тільки на почуттях, 
переживаннях, емоціях, але й певних знаннях про навколишню дійсність, 
соціальне і природне середовище. Водночас, навчання і виховання 
виконують різні завдання в процесі формування особистості. Навчання 
забезпечує професіоналізацію молоді, підготовку для народного 
господарства кваліфікованої робочої сили. Виховання націлене на 
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соціалізацію цього покоління — включення його в систему соціальних ролей 
шляхом активного засвоєння існуючої системи цінностей та норм поведінки. 
В найбільш широкому сенсі під освітою слід розуміти весь процес фізичного 
і духовного формування особистості. Цей вид духовного виробництва, в кінці 
кінців, визначається соціально-економічними та політичними умовами 
суспільства. 

У сфері сучасної освіти (звичайно, не тільки в Україні) відслідковуються 
протилежні тенденції — зростання її ролі в життєдіяльності суспільства та 
криза освіти, викликана не тільки наслідками фінансової недостатності, але й 
не розумінням ролі освіти в інформаційному суспільстві, того, що існуюча 
система освіти ефективно обслуговувала недавнє індустріальне суспільство 
але не годиться для сучасного і майбутнього інформаційного суспільства. Не 
випадково провідні західні соціологи пов’язують саме з освітою 
(університетами) надії на внутрішнє переродження сучасного суспільства. 

Аналізуючи різні погляди на сутність кризи освіти та шляхи виходу з 
неї, можна виділити два концептуальні підходи до цих проблем. Перший 
підхід можна назвати технократичним. Він виходить з тієї тези, що 
інформаційне суспільство, яке зараз перебуває на стадії становлення, 
викликає необхідність формування нового типу інтелекту, відношення до 
швидкозмінної інформаційно-технічної реальності. Як наслідок, вимога 
сфокусувати зміст та методику освіти на формуванні у студентів 
раціональних умінь оперувати інформацією, оволодіти комп’ютерними 
технологіями, мислити професійно-прагматично. 

Другий підхід до виходу з кризи, в якій знаходиться сучасна система 
освіти, можна назвати гуманістичним. Він вбачає причини і зміст кризи в 
дегуманізації освіти, в перетворенні її в інструментальну категорію 
індустріальних і ринкових відносин. З точки зору цієї концепції освіти під 
тиском індустріального технократизму та ринкового утилітаризму втрачає 
гуманістичний зміст і перетворюється в утилітарне муштрування у вузькому 
спектрі професійних знань і вмінь. 

Переваги і недоліки системи освіти особливо відобразились у підготовці 
інженерів, які складають найбільш масову групу спеціалістів і в силу 
об’єктивних причин практично пов’язана з усіма сферами суспільного життя. 
Одним з важливих недоліків являється надмірна технізація інженерної освіти 
на шкоду її гуманітарному (а в більш загальному розумінні — 
фундаментальному) компонентам. 

В принципі технічна освіта, яка націлена на саморозвиток людської 
особистості, її здібностей та потреб, на творчі зміни природних агентів, не є 
дегуманістичною. Технічна діяльність є фактором гуманізації особистості, 
розвитку її активно-перетворювального та творчого відношення до світу. 
Дегуманізуючий характер інженерної освіти, її надмірний технократизм є 
наслідком впливу на систему освіти зовнішніх факторів, які формують 
еталони технічного спеціаліста. Тому навчальний процес в технічному вузі 
зараз направлений на формування вузькопрофесійно орієнтованого 
спеціаліста. Не малу роль зіграла тенденція підпорядкувати освіту ринковим 
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відносинам, що зводить освіту до інструмента виживання або процвітання в 
ринкових обставинах, а освічену людину перетворює на товар. Задля дій в 
ситуативних і меркантильних умовах ринку достатньо професійного 
навчання, ремісництва, а не формування інтелектуальної особистості з 
багатим і всестороннім світоглядом. 

Після 1991 року в українській освіті (як і в інших пострадянських 
країнах [2]) зникли базові ідеї основ морального виховання особистості, і 
таким чином, виявилась невизначеною кінцева мета освіти — якими 
особистими якостями повинен відрізнятись випускник української вищої 
школи. Фактично система освіти передала виховні функції засобам масової 
інформації, в першу чергу телебаченню і Інтернету. Як результат — нове 
покоління українців виховується на основі ідеології суспільства споживання. 

Інтелектуально розвинуті молоді українці, що отримали високу наукову 
та технічну кваліфікацію, можуть найбільш повно реалізувати себе як 
споживачі матеріальних ресурсів тільки в країнах «цивілізованого світу», де 
вони користуються сучасним обладнанням для наукової роботи і отримують 
за це відповідну зарплату. Отже, позбавлена виховних ідей система освіти, 
основана на принципі «чистої науковості», спільно з активною пропагандою 
в ЗМІ споживацької ідеології, приводить до еміграції з України найбільш 
підготовлених і перспективних вчених, комп’ютерників і інженерів. Ті 
молоді люди, яким емігрувати не вдалося, скніють морально в інтернетських 
забавах. Багато в чому їх спонукає до цього вихолощена від деяких 
фундаментальних дисциплін система підготовки спеціалістів-
комп’ютерників, науковий і фаховий світогляд яких не включає в себе деякі 
основополагаючі аспекти життєдіяльності людини як живого організму і 
члена соціуму [3]. 

Фундаментальні знання — це знання про природу, які знаходяться у 
фундаментальних науках (і фундаментальних дисциплінах). Фундаментальні 
науки — це природничі науки (тобто науки про природу у всіх її проявах) — 
фізика, хімія, біологія, науки про космос, землю, людину та інше, а також 
математика, інформатика і філософія, без яких неможливе глибоке 
осмислення знань про природу, а також усвідомлення своєї ролі, свого місця 
в колективі, суспільстві. 

Як вихідне теоретичне положення фундаменталізації освіти повинна 
братися ідея цілісності світу, яка проявляється у загальному взаємозв’язку у 
сфері неживого, живого та духовного [4]. Єдність світу проявляється у 
єдності культурної, наукової і практичної сфер цивілізації і, як наслідок,  в 
органічних зв’язках природничих, гуманітарних, технічних наук. Ці зв’язки 
неминуче повинні бути відображені у освітніх характеристиках спеціалістів, 
навчальних планах, програмах, підручниках та організації навчального 
процесу. Звідси витікає необхідність формування нової моделі системи 
освіти в технічному університеті, яка основана на переосмисленні 
взаємозв’язку фундаментальної і технічної складових, формуванні 
багаторівневої інтеграції технічного і фундаментального знання. 
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