
РОЗВИТОК ВПШ ПХ НЛВЧЛПЫ1ПХ ЗАКҐІАПІВ 
УКРАЇНИ І-ІІ РІВН ІВ ЛКРЕаПТЛШ Ї У  8 0 -9 0 -Т І РОКИ  

X X  СТОЛІТТЯ
Н.І. ВІДЕНКО

Необхідність поліпшення мережі вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації визначається особливостями розвитку сучасної 
цивілізації, зростанням ролі особистості у демократичному суспільстві, 
інтелектуалізації праці і швидкого розвитку сучасних технологій, 
зростаючою роллю і місцем вищої освіти в суспільстві, взаємозв’язком її зі 
сферою праці, створенням умов для її розвитку. За досліджувальний нами 
період структура мережі динамічно змінювалася у просторі і часі.

16



Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ Історичні науки Випуск 9

Сучасною тенденцією трансформації системи вищих навчальних закладів є 
укрупнення мережі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації через 
інтеграцію по горизонталі (об’єднання, ліквідація малочисельних) та 
інтеграцію по вертикалі, яка передбачає включення цих навчальних 
закладів до складу університетів, академій, інститутів. Це дає можливість 
більш ефективно реалізувати систему ступеневої освіти, скоротити терміни 
навчання, зменшити витрати на підготовку фахівців, поліпшити якісну 
характеристику мережі.

За роки незалежності в системі вищої освіти здійснено ряд 
радикальних інновацій, які полягали у зміні певних традиційних процедур, 
технологій та менеджменту доступу громадян до вищої освіти.

Значні зміни відбулися в самій структурі вищої освіти. З 90-х років 
вища освіта формується за рівнями акредитації вищих навчальних закладів 
(І-ІІ та Ш-V) та формами їх власності (державна та недержавна), формами 
навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат), освітніми рівнями осіб, які 
претендують на здобуття вищої освіти (базова, повна загальна середня 
освіта, базова вища освіта), освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), галузями знань, напрямами 
спеціальностями та джерелами фінансування підготовки, демографічними 
та соціальними ознаками осіб, які вступають до вищих навчальних 
закладів (вік, стать, категорії, які потребують спеціального захисту і 
претендують на певні пільги тощо). Структура прийому до вищих 
навчальних закладів за вказаний нами період змінювалася також у 
просторі та часі.

Головними змінами технологічного та організаційного характеру є:
- надано право вступникам подавати документи у приймальні комісії 

декількох вищих навчальних закладів з копією документу про загальну 
середню освіту;

- прийом документів, участь у вступних випробовуваннях, 
конкурсному відборі та зарахуванні рознесено у часі залежно від рівнів 
акредитації вищих навчальних закладів;

- надано право випускникам професійно-технічних училищ, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, продовжувати 
навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації за 
інтегрованими програмами підготовки молодшого спеціаліста;

- надано право випускникам, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста, продовжувати навчання за інтегрованими 
програмами підготовки бакалаврів;

- розширено ліцензований обсяг підготовки вищих навчальних 
закладів, виходячи з вимог надання якісних освітніх послуг через 
забезпечення навчання відповідними фінансовими, матеріальними, 
людськими та організаційними ресурсами.

17



Випуск 9 Історичні науки Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Аналіз архівних матеріалів та статистичних даних показує, що з 
повоєнного періоду аж до 1996-97 навчального року число середніх 
спеціальних навчальних закладів поступово зростало. Щоправда, якщо в 
1940-41 навчальному році їх було 693, де навчалося 196,2 тис. студентів, то 
до 1960-61 н.р. -  відновили роботу лише 595, але ними було охоплено 
396,2 тис. студентів [1, 330-331]. Разом з відкриттям нових закладів, 
продовжувалося закриття середніх спеціальних навчальних закладів, 
приміщення яких не відповідали санітарним нормам. Так, Міністерство 
сільського господарства Української РСР за погодженням з обласними 
партійними i господарськими органами в серпні 1980 року просило згоди 
Міністерства освіти на ліквідацію з 1 вересня 1980 р. Цюрюпинського 
ветеринарного i Нововоронцовського сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку Херсонської області, Старомерчанського 
ветзоотехшчного технікуму Харківської області i Завадовського 
зоотехнічного технікуму Одеської області [2,15].

З таким же проханням Міністерство автомобільної промисловості 
просить Вашої згоди на відкриття в 1979 р. вечірнього машинобудівного 
технікуму в м. Синельшковому Дніпропетровської області при 
Синельшковському ресорному заводі ім. Комінтерну. Проте уже в 1980-81 
н.р. -  мережа середніх спеціальних навчальних закладів виросла до 727, та 
найбільше їх було в 1996-97 навчальному році -  790 [3, 327]. Великий 
перелом в системі вищих навчальних закладів І-ІІ рівня відбувся в 1997-98 
навчальному році. Їх залишилося всього лише 660. Ще сім було закрито 
протягом наступного навчального року і загальна кількість становила 653 
заклади.

1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01

Число
середніх
спеціальних
навчальних
закладів

727 731 732 735 593

В 2000 році сектор І-ІІ рівня акредитації налічував 664 вищих 
навчальних заклада ( коледжі, технікуми, училища), в тому числі 593 
державної форми власності та 71 інших форм власності. В структурі 
мережі функціонувало 143 коледжі, 309 технікумів та 212 училищ. Мала 
місце розпорошеність мережі за підпорядкуванням. Більше 20 центральних 
органів виконавчої влади мали у своєму підпорядкуванні вищі навчальні 
заклади І-ІІ рівнів акредитації [4, 62-63].
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Починаючи з 1991-92 навчального року відбуваються відчутні зміни і 
в динаміці мережі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за 
формами власності. Якщо кількість державних закладів з кожним роком 
зменшувалася, то кількість недержавних закладів зростала. Так, їх 
кількість збільшилася з 23 в 1991році до 71 в 2000 році. Зазнала змін і 
структура мережі. Протягом 5 років з 1995 до 2000 року кількість училищ 
зменшилася на 44, кількість технікумів -  на 118, а от кількість коледжів за 
вказаний нами період збільшилася на 44 [5, 65].

Аналітичні дослідження статистичних даних свідчать про певні 
відмінності , що мають місце в контингенті студентів. Загальний 
контингент в досліджувальний нами період має тенденцію до зменшення. 
Темпи скорочення становили 2,3 відсотка. Найменший показник був в 
1999-2000 і становив 504 тисячі чоловік, але з цього навчального року 
падіння виміру контингенту призупинено і зафіксовано темпи приросту на
0,5 відсотка в 2000-01 році.

1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 1999/00 2000/01

Контингент 
студентів 
(тис. осіб)

803,1 808.9 757 618 504 528

В 2000-01 навчальному році зросла чисельність студентів з 
розрахунку на 10 тисяч населення України у порівнянні з 1990-91 
навчальним роком. Темпи приросту становили 2,9 відсотка. Зростання 
викликане зменшенням чисельності населення України та збільшенням 
контингенту студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
Але коли ж таке порівняння зробити з 1980-81 навчальним роком, то 
кількість студентів в середніх навчальних закладах в розрахунку на 1000 
населення України значно зменшилось -  з 160 до 107.

Контингент студентів державного сектору вищих навчальних 
закладівІ-ІІ рівнів акредитації в 2000-01 навчальному році становив 91,8 
відсотка від загального контингенту. У вивчений нами період відмічалася 
характерна динаміка структури контингенту за формами навчання. 
Зростала чисельність студентів денної та заочної форми навчання 
одночасно зменшувався контингент студентів вечірньої форми. У 
загальній кількості студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації в 2000-01 році контингент денної форми навчання становить
75,8 відсотків, заочної -  23,4 відсотки, вечірньої -  0,8 відсотка. Для 
порівняння в 1980/81 навчальному році це відсоток відповідно був таким: 
денної форми навчання -  63,8 відсотків заочної -  26.2 відсотки, вечірньої -
10 відсотків [6,34]
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Динаміка контингенту студентів вищих навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації за формами навчання (тисяч осіб)

Випуск 9____________________ Іс торичні науки_____________ Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

1980/81 1985/86 1991/92 1995/96 1998/99 2000/01
Всього 803,1 808,9 739,2 617,7 503.6 528,1
денна 513,7 517,5 507,7 455,6 384,4 400,8
вечірня 76,0 74,0 40,7 17,1 4,6 3,5
заочна 213,4 217,4 190,8 145 114,6 123,8

У забезпеченні якісних та кількісних вимірів контингенту студентів 
державна політика спрямована на створення умов для розвитку і 
самореалізації кожного студента як особистості, здатної навчатися 
впродовж всього життя, створювати та розвивати цінності громадянського 
суспільства. Державна політика у формуванні контингенту студентів 
здійснюється відповідно до світових тенденцій розвитку неперервної 
освіти, соціально-економічного, технологічного та соціокультурних змін в 
Україні.

Формування та навчання контингенту студентів у вищих навчальних 
закладах України базується на таких принципах:

- випереджувальність та ефективність вищої освіти;
- неперервність вищої освіти;
- єдність вищої освіти та науки;
- розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти;
- академічна і професійна мобільність випускників;
- інтеграція вищої освіти;
- диверсифікація джерел фінансування підготовки фахівців.
Стратегія вищої освіти спрямована на зростання виміру індексу

людського розвитку та індексу рівня освіти через збільшення контингенту 
студентів вищих навчальних закладів, забезпечення рівня конституційних 
прав доступу молоді до вищої освіти, сприяння інтеграційним процесам у 
системі освіти, диверсифікації джерел фінансування, усунення причин, які 
уповільнюють адаптацію вищої освіти до умов соціально орієнтованої 
економіки й інтеграцію у міжнародну систему вищої освіти, забезпечення 
якості вищої освіти та усунення бар’єрів щодо визнання дипломів про 
вищу освіту [7, 18].

Аналіз контингенту студентів за джерелами фінансування показав, що 
до 1990 року середні спеціальні навчальні заклади фінансувалися, в 
основному за рахунок державних коштів. Великі зміни відбулися за 90-ті 
роки. На кінець вивчаємого нами періоду підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації у секторі державної власності 
здійснюється за видатки Державного бюджету (державне замовлення), 
видатки місцевих бюджетів, кошти галузей, кошти фізичних та юридичних 
осіб. Характерною ознакою структури контингенту студентів за джерелами
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фінансування підготовки є її строкатість, яка залежить від джерел 
фінансування, рівня акредитації вищих навчальних закладів. Вищі 
навчальні заклади комунальної власності (педагогічні коледжі, училища) 
фінансуються з місцевих бюджетів.

На початок 2001-01 навчального року у загальному контингенті 
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації сектору 
державної власності частина студентів вищих навчальних закладів 
Міністерства освіти і науки, яка навчається за видатками Державного 
бюджету становить 27,1 відсотка, видатки місцевих бюджетів -  3,7 
відсотка, кошти галузей -  0,1 відсотка, кошти фізичних та юридичних осіб
-  21,1 відсотка. За вказаний нами період у структурі джерел фінансування 
підготовки у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки 
відбулися певні зміни.

Зросла частина студентів, які навчаються за кошти місцевих 
бюджетів, кошти фізичних та юридичних осіб. Темпи приросту 
контингенту, який навчається за кошти місцевих бюджетів становить 13,9 
відсотка, за кошти фізичних та юридичних осіб -  19,9 відсотків. Мали 
місце процеси скорочення контингенту студентів, які навчаються за кошти 
Державного бюджету та кошти галузей. Темпи скорочення становили 
відповідно 1,5 відсотка та 3,4 відсотка. З урахуванням змін, що сталися, 
більше половини студентів навчалися за видатками Державного бюджету, 
дещо менше (40,4 відсотка) за кошти фізичних та юридичних осіб, значно 
скоротилися видатки місцевих бюджетів і майже не залишилося (0,3 
відсотка) за кошти галузей.

У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації навчався певний 
прошарок молоді, який потребує соціального захисту, а саме: інваліди, 
сироти. Окремо нами розглянуто такі категорії; особи, які навчаються 
другий рік на даному курсі; громадяни країн, які входили до складу СРСР; 
іноземні громадяни. Результати проведеного аналізу дають підстави дійти 
певних висновків. Зафіксовані темпи зростання контингенту студентів 
окремих категорій (інваліди, сироти). З цього можна зробити висновок, що 
проблеми соціального захисту цього прошарку молоді у сфері вищої освіти 
стають більш вагомими і перебувають у полі зору суспільства. Разом з тим 
насторожує і той факт, що загальна кількість їх в суспільстві також зростає 
однією з причин є результати Чорнобильської аварії. А крім того, 
збільшення кількості батьків алкоголіків, наркоманів, та інших категорій, 
що стають причиною народження калік. Не можна забувати і про зниження 
якості медичного забезпечення населення в даний період. Позитивним 
моментом є скорочення кількості студентів, які навчаються другий рік на 
даному курсі, що свідчить про вдосконалення системи доступу громадян 
до здобуття вищої освіти у форматі “мотивація-здібності”. В даний період 
позитивним процесом є ріст кількості громадян країн, які входили до 
складу СРСР, що засвідчує зростання престижу вищої освіти України.
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Негативним процесом є скорочення контингенту студентів -  іноземних 
громадян -  у вищих навчальних закладах всіх рівнів в тому числі і І-ІІ 
рівнів акредитації.

Ми проаналізували стан соціального захисту та охоплення навчанням 
в вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації дітей -  сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування за місцем навчання у розрізі 
адміністративних територій на кінець 2000 року. По Україні в даний період 
у школах та школах-інтернатах усіх типів навчалося 59276 дітей. 
Найбільше їх було в Донецькій області (7816), Дніпропетровській (6874), 
Одеській (3686). Найменше в Чернівецькій (599), Тернопільській (602), 
Волинській (922), а в Кіровоградській області (1749 дітей). Нами 
встановлено, що найвищий процент охоплення вищими навчальними 
закладами І -ІІ рівня акредитації в західних областях: самий високий 
показник -  15,8 відсотків у Тернопільській області, 10,2 -  в Чернівецькій; 
6,9 - в Івано-Франківській, в Кіровоградській -4,6; а в Донецькій -  лише 
3,5; в Дніпропетровській -2,9 та найменший показник в Автономній 
Республіці Крим -1,8 відсотки [6, 48]

Вивчення проблеми соціального захисту осіб, які постраждали від 
Чорнобильської катастрофи показало, що доступ цієї категорії громадян 
регламентується законами України та Умовами прийому до вищих 
навчальних закладів. У вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації 
кількість зарахованих на навчання щорічно збільшується. В 2000-01 
навчальному році зараховано 2619 осіб, які постраждали від 
Чорнобильської катастрофи, що становить 27,6 відсотка від кількості осіб 
цієї категорії, зарахованих до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації сектору державної власності. Серед них 354 особи І та ІІ 
категорії та 2265 осіб ІІІ та ІУ категорії, що становить відповідно 3,8 та
23,8 відсотка від кількості осіб, які постраждали від Чорнобильської 
катастрофи і зараховані до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації сектору державної власності. Останнім часом простежується 
абсолютний приріст осіб цієї категорії у вищих навчальних закладах Ш-ІУ 
рівнів акредитації Міністерства освіти і науки і одночасне скорочення 
зарахованих на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації [8, 27].

Випуск фахівців вищими навчальними закладами за рівнями 
акредитації.

Результати проведеного аналізу випуску фахівців вищими 
навчальними закладами Міністерства освіти і науки дають підстави 
зробити такі висновки, що впливом масовості вищої освіти (зростання 
обсягів прийому, контингенту студентів) відбувається суттєве зростання 
випуску фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Абсолютні 
прирости та темпи приросту є диференційовані за рівнями акредитації
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вищих навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційними рівнями 
випускників та формами навчання.

Зростання кількості фахівців з вищою освітою на ринку праці 
обумовлює певну соціальну напругу у сфері працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів; це потребує оновлення 
нормативно-правової бази працевлаштування випускників, яка б 
відповідала сучасним умовам не етапі розбудови соціально орієнтованої 
ринкової економіки.

Особливими групами ризику є випускники денних відділень вищих 
навчальних закладів усіх рівнів акредитації і особливо І-ІІ рівнів. Крім 
того, студенти, які навчалися за видатками державного бюджету, видатки 
місцевих бюджетів, коштами галузей. Не дивлячись на те, що зростає 
випуск фахівців, які навчалися на заочних відділеннях, проблеми 
працевлаштування є менш гострою, оскільки ця категорія випускників, як 
правило, поєднує працю з навчанням. У перспективі передбачається, що 
кількість випуску фахівців вищими навчальними закладами і особливо Ш-
ІУ рівнів акредитації будуть зростати в наслідок диверсифікації джерел 
фінансування підготовки, а це може стати причиною соціальної напруги на 
ринку праці серед фахівців з вищою освітою. Буде зростати й випуск 
фахівців, які навчаються на заочних відділеннях вищих навчальних 
закладів. Стимулюючими факторами є: менша вартість навчання у 
порівнянні з денною, часткове вирішення проблеми працевлаштування, 
стимулювання кар’єрного росту через здобуття професійної освіти. 
Стимулюючим фактором росту кількості випускників є також дія статті 64 
Закону України “про вищу освіту” щодо збільшення обсягів прийому 
молоді на навчання за видатки Державного Бюджету і відповідно 
збільшення випуску фахівців цієї категорії. Проте темпи приросту випуску 
фахівців навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації будуть дещо 
сповільнюватися. Причина заключається в тому, що на ринку праці 
більшим попитом будуть користуватися випускники Ш-ІУ рівнів 
акредитації.

Динаміка випуску фахівців вищими навчальними закладами за
рівнями акредитації

1960 1970 1980 1985 1995 2000
Середніми спеціальними 
навчальними закладами 
(І-ІІ рівнів акредитації)

95,2 209,5 232,2 236,9 67,6 65,5

Вищими навчальними 
закладами (Ш-ІУ рівнів 
акредитації)

67 117,2 148,1 150,6 108 208.9
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Складено на основі матеріалів: Народное хозяйство Украинской ССР. 
Юбилейный статистический ежегодник. -  К., «Техника», 1987. -  С.338- 
339. Аналітичні дослідження системи вищих навчальних закладів 
Міністерства освіти і науки. - К., 2003р.- С128-130.

Успіхи у справі підготовки та виховання керівників середньої ланки в 
80-ті роки ХХ століття значною мірою залежали від якісного складу 
педагогічних кадрів технікумів, їх педагогічної та психологічної 
підготовки. Дійсно, тут як ніде діє “кадри вирішують все”.

В Законі Української Радянської Соціалістичної республіки “Про 
освіту”, прийнятому в 1991 році ще раз наголошено: “Метою освіти є 
всебічний розвиток особистості та найвищої цінності суспільства , 
розвиток її талантів , розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних цінностей, формування громадян, здатних до свідомого 
суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими працівниками, спеціалістами” [1, 1].

У 80-ті роки в Україні функціонувало понад 700 технікумів та 
училищ. В них працювало близько 45 тисяч викладачів [3, 47]. Викладачі 
були як штатними, так і сумісниками. Зазначимо, що кількість сумісників 
порівняно з попереднім періодом дещо зменшилась (з 21,5 в 1970р. до 20% 
в 1980 р.), але, як бачимо, залишалася ще значною. Разом з тим 
відмічається, що кадри середніх навчальних закладів були стабільними. 
Аналіз показав, що в 1980 році 75,1% викладачів в одному навчальному 
закладі пропрацювали 10 і більше років. [4, 2]. Найбільше сумісників в 
досліджувальний нами період працювало в навчальних закладах, 
підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я ( 53,5%), монтажних і 
спеціальних будівельних робіт (17,8%), культури (16,3%) харчової 
промисловості (15%), чорної металургії (15,2%). А Наприклад, в Новгород- 
сіверському медичному училищі Чернігівської області із 52 викладачів 41 
працювали за сумісництвом (80). Аналогічним був стан в 
Чорнобильському медичному училищі, Житомирському культосвітньому 
училищі харківському заочному машинобудівельному технікумі, 
Нововолинському медучилищі Волинської області та інших [12, 15].

Відповідальність за виконання цієї мети було покладено на 
педагогічні кадри навчальних закладів, в тому числі і на викладачів 
середніх спеціальних навчальних закладів.

Яким же був якісний склад кадрів в середній спеціальній школі на 
початку досліджуваного нами періоду та хто їх готував (!). Педагогічні 
інститути та університети готували учителів загальноосвітніх предметів 
для шкіл, а середня спеціальна освіта має ряд відмінностей, які не 
враховувалися під час підготовки викладачів технікумів. Крім того, якщо у 
вищій школі для підготовки педагогічних працівників діяли аспірантури,
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докторантури, рід ступенів та посад, від яких залежала заробітна плата та 
соціальний статус педагогічного працівника, то в технікумах на заробітну 
плату впливав лише стаж і педагогічне навантаження. Тому кандидати 
наук в цих закладах не затримувалися, а це ставало причиною того, що 
педагогічний рівень роботи в технікумах і училищах був значно нижчим.

Потрібно відмітити, за весь час існування середньої спеціальної освіти 
за радянських часів проблема спеціальної підготовки викладачів спец 
дисциплін для технікумів та училищ не була вирішена. Особливо це 
питання гостро стояло в технічних училищах та технікумах. Більш того, 
було узаконено, що інженерна та інша фахова підготовка викладача спец 
дисциплін не вимагала глибокого засвоєння знань з педагогіки та 
психології, методик викладання предмету та виховання молоді. Згідно з 
“Положенням про відділення середнього спеціального навчального 
закладу”, затвердженого наказом Міністра вищої та середньої спеціальної 
освіти, який діяв на той час, завідуючий відділенням повинен призначатися 
з числа працівників, які мають вищу освіту за профілем відділення і не 
вимагається педагогічної підготовки [13,91]. Таким чином, дозволялося 
керувати навчальним технічним закладом, займатися навчанням та 
вихованням майбутнього покоління людям без спеціальної психолого- 
педагогічної підготовки.

У 80-ті роки з метою підвищення рівня ділової кваліфікації, 
педагогічної майстерності та творчої активності викладачів та керівних 
працівників середніх спеціальних навчальних закладів вводилася 
систематична , раз в 5 років їх атестація. Згідно з положенням про 
атестацію працівник оцінювався “відповідним займаній посаді”, 
“відповідним при умові усунення відмічених недоліків” і “ не відповідним 
займаній посаді. [14,10]. Аестація викладачів відіграла позитивну роль у 
підвищенні якості підготовки фахівців середньої ланки для народного 
господарства. Але в правовому порядку не було вирішено питання 
звільнення працівників, які не пройшли атестацію. Тому, в 1984 році 
Мінвузом СРСР було переглянуто положення про атестацію, а в 1991 році 
Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти та Мінпраці УРСР 
було внесено відповідні зміни в оплату праці педагогічних працівників 
середньої спеціальної школи в залежності від оцінки діяльності 
атестуємого та рекомендовано провести позачергову атестацію. Дані 
рекомендації вводили 4 категорії працівників по оплаті праці [15,11].

З метою наближення середньої спеціальної освіти до вищої та 
поліпшення роботи в підборі викладацьких кадрів в 1989 році Державним 
комітетом СРСР по народній освіті було затверджено Положення про 
порядок конкурсного вибору викладачів середніх спеціальних навчальних 
закладів. Цим положенням надавалося право навчальним закладам 
оголошувати конкурс на заміщення вакантних місць викладачів. Дозволено
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приймати викладачів з річним випробувальним терміном та на контрактній 
основі [16,12].

Починаючи з 80-х років центрами методичної роботи стали базові 
середні спеціальні навчальні заклади, при яких проводили роботу 25 
обласних і 18 міських рад директорів [17,13].

Діяльність рад директорів збереглася й до сьогодні і має велике 
значення в роботі з педагогічними кадрами технікумів та коледжів. Вони 
проводять велику роботу по вдосконаленню навчально-виховного процесу, 
підвищенню кваліфікації педкадрів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації регіонів. 2-3 рази на рік проводяться пленарні засідання рад 
директорів регіону. Нажаль, робота рад директорів в 80-ті роки була 
сильно заполітизованою, велася під керівництвом відділів науки при 
обкомах партії. Наприклад, в 1981-82 навчальному році розглядалися такі 
питання -  “Завдання середньої спеціальної школи в світлі рішень ХХУІ 
з’їзду КПРС” (Дніпропетровська, Запорізька та ін обл.), “Про підвищення 
якості підготовки спеціалістів для сільського господарства в світлі рішень 
ХХУІ з’їзду КПРС “ (м. Київ, Хмельницька, Кіровоградська та ін. 
області). [18,35]

Але були і досить цікаві питання. Наприклад, в лютому 1989 році рада 
директорів Львівської області підготувала і провела пленарне засідання з 
питання “Науковість і оптимізація контролю за процесом навчання і 
виховання”, а в травні 1981 р. з питання “Про стан і заходи по покращенню 
педмайстерності викладачів”. Заслуговує на увагу досвід роботи ради 
директорів Донецької області, направлений на комплексне вирішення 
проблеми вдосконалення підготовки спеціалістів з використанням системи 
інноваційної підготовки.

На своїх засіданнях ради директорів розглядали різні питання 
організації роботи навчальних закладів, спільно розробляли методичні 
рекомендації та програми дій, організовували проведення 
міжтехнікумовських конференцій та інших заходів. Рекомендуючий 
характер рішень Рад директорів підвищував демократизм його діяльності і 
дав можливість розвитку демократичних засад управління в часи 
тоталітаризму.

Ради директорів проводили значну роботу по вдосконаленню 
навчально-виховного процесу, підвищенню кваліфікації педагогічних 
кадрів технікумів й училищ регіонів. Наприклад, в Дніпропетровську 
функціонувало 37 середніх спеціальних навчальних закладів, які готували 
кадри для різних галузей народного господарства. Рада директорів при 
Дніпропетровському технікумі автоматики та телемеханіки стала центром, 
який організовував та координував діяльність технікумів та училищ міста. 
Нею було визначено на 1992 рік проблему ’’Інтенсифікація навчально- 
виховного процесу на основі впровадження активних методів навчання,
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вдосконалення роботи по вивченню, узагальненню та впровадженню в 
практику передового педагогічного досвіду” [19,16].

Дальший розвиток середньої спеціальної освіти, підвищення якості 
підготовки спеціалістів середньої ланки були можливі лише за умови 
активної і плідної роботи викладачів навчальних закладів. Та існуюча 
система погодинної оплати праці викладачів технікумів та училищ 
призводить до того, що кожний з них прагне отримати побільше годин, а, 
значить, часу на підготовку до занять та на виховну роботу зі студентами 
не залишається.

Ще на початку 80-х років ставилося питання про вдосконалення 
моральних і матеріальних стимулів праці викладачів середньої спеціальної 
освіти, але це питання не вирішено до цього часу.

В навчальних закладах в досліджуваний період система оплати праці 
фактично не враховувала якості виконуваної педагогічної роботи, зарплата 
викладача ставилася в залежність не від професіональної кваліфікації, а від 
їх педагогічного стажу, який далеко не завжди відповідав педагогічній 
майстерності, а також від педагогічного навантаження (від 720 до 1080 
годин на рік). Відсутність диференціації в оплаті праці за її якість 
призводить до “зрівнялівки”, що знижує зацікавленість викладачів в 
кінцевих результатах своєї роботи, у впровадженні нетрадиційних, 
інноваційних методів навчання [20,34].

Значні недоліки мали місце в організації праці викладача. Часто на 
викладача покладалися не властиві йому функції по оформленню, ремонту, 
оснащенню приміщень, різного роду чергування й інші. Не можна вважати 
задовільним і вирішення питання забезпечення викладачів житлом. Такі 
умови не сприяли закріпленню висококваліфікованих кадрів. Можливості 
для будівництва свого житла технікуми, училища не мали, а на 
підприємствах житло безкоштовно виділяли, а тому часто викладачі 
технічних дисциплін залишали педагогічну діяльність. На кінець 
досліджуваного нами періоду загальна кількість педагогічних кадрів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації сектору державної 
власності становила 42,6 відсотка від загальної кількості викладачів, які 
там працювали. Серед викладачів 15,5 тис. (80,3 відсотка) працюють на 
штатних посадах. Частина викладачів з вищою освітою становила 98 
відсотків. Серед них 79,3 відсотка -  штатні. До навчального процесу 
залучалися кандидати наук (570 викладачів), з яких лише 148 працюють на 
штатних посадах. Кількість кандидатів наук зменшується. Темпи 
скорочення становлять 2,6 відсотка [8, 64].

Щодо окремих регіонів, то в Львівській області чисельність 
кандидатів наук збільшилася з 98 в 1995 році до 290 в 2000 році. 
Аналогічно в Харківській -  з 60 до 142, в Донецькій -  з 39 до 122, у 
Вінницькій - з 40 до 88, в Черкаській -  з 24 до 67, в Чернігівській - з 12 до 
47, Хмельницькій -  з 13 до 35. і лише в чотирьох областях відмічається
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зменшення кандидатів наук. Це в Запорізькій -  з 40 залишилося 32, 
Луганській -  з 71 залишилося 27, в Миколаївській -  з 25 залишилося 12, і 
найменше в Кіровоградській області з 21 залишилося 10 [6, 212].

За досліджуваний період так і не було вирішено проблему підготовки 
викладачів для середньої спеціальної школи. Єдиним досягненням було те, 
що деякі факультети підвищення кваліфікації ввели курс психолого- 
педагогічної підготовки. Крім того, за роки десятої п’ятирічки в УРСР була 
упорядкована система ФПК, яка включала ФПК при вузах, стажировку, 
курси, семінари, педагогічні читання та конференції, що організовувалися 
міністерствами та відомствами, інститутами вдосконалення вчителів. В 
цей період було створено відділення для викладачів технікумів при 
функціонуючих ФПК викладачів вузів [21, 8].

З 1985-86 навчального року для перепідготовки викладачів технікумів 
та училищ були організовані курси на ФПК при Донецькому державному 
університеті, Харківському політехнічному інституті, Львівському, 
Одеському, Чернівецькому держуніверситетах [22, 43].

На ФПК при Київському інженерно-будівельному інституті була 
створена лабораторія активних методів навчання під керівництвом 
професора Рибальського В.І. В процесі активного навчання викладач 
знаходився в тісному зв’язку зі студентами і аналіз їх відповідей дозволяв 
відчути йому чи дохідливо викладений матеріал та ступінь засвоєння його 
слухачами [23, 30].

Продовжувачами цієї цінної ініціативи були Макиївський інженерно- 
будівельний інститут та Горлівський інженерно-будівельний інститут. 
Особливо цікаво проходила робота в Горлівському інженерно- 
будівельному інституті. Тут методист Вазіна К.Я. розробила курс лекцій та 
семінарів по проблемі “Навчання педагогічній діяльності”, розрахований 
на педагогічних працівників середньої спеціальної школи. В цьому курсі 
широко використовувалися активні методи навчання з використанням 
наукових досягнень професора Рибальського В.Я. та Шаталова В.Ф. у 
своїй практичній роботі Вазіна широко впроваджувала вивчення та 
використання психологічних особливостей роботи викладача з молоддю 
[24, 32].

Таким чином, ми можемо зробити висновки. За вивчаємий нами 
період загальна кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
дещо зросла. На початок 2000 року простежується позитивна динаміка 
росту обсягів прийому, як в секторах вищих навчальних закладах 
державної власності, так і в секторі недержавної власності. Відмічається 
висока мотивація молоді до навчання у вищих навчальних закладах за 
денною та заочною формами навчання. Вечірня форма навчання має 
динаміку скорочення. Збільшилися обсяги прийому до вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації економіки, сільського господарства, 
транспорту, будівництва, мистецтва та кінематографії. Серед цих закладів
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найбільшою популярністю у молоді користуються заклади зв’язку. В них 
має місце зростання конкурсів за умов зменшення в інших.

Стабілізовано обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 
вищих навчальних закладах і започатковано умови для подальшого їх 
зростання.

Розширено перелік платних освітніх послуг, які можуть надавати вищі 
навчальні заклади. Фінансування підготовки фахівців здійснюється у 
форматі “Державний бюджет -  кредитування -  місцеві бюджети -  кошти 
галузей -  кошти фізичних та юридичних осіб”. Разом з тим потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення система навчальних дисциплін і 
дидактика навчання, яка застигла від Я.О.Коменського в шорах картини 
світу ХІХ ст. Саме у відставанні освіти від науки, розриві між освітою і 
культурою та проблемах соціалізації має місце криза концепції і 
методології навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
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