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Анотація. У статті виділено тенденції розвитку комплексу „коледж-університет” в системі неперервної 
педагогічної освіти. Сформульовано сутність і завдання такого типу професійного навчального закладу, 
проаналізовано переваги і недоліки діяльності педагогічних комплексів в Україні. Визначено тенденції 
розвитку комплексу “колеж-університет” у системі безперервної освіти України: узгодження категорійного 
апарату, активізація роботи навчально-наукових комплексів,  приведення у відповідність особистісних 
потреб із запитами ринку праці та реальними бюджетними можливостями регіонів, раціоналізація 
навчально-методичної бази. 
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Аннотация. Денисова Н.В. Тенденции развития комплекса “колледж-университет” в системе 
беспрерывного педагогического образования. В статье выделены тенденции развития комплекса 
«колледж-университет» в системе непрерывного педагогического образования. Сформулированы сущность 
и задачи такого типа профессионального учебного заведения, проанализированы достижен6ия и недостатки 
в деятельности педагогических комплексов в Украине. Определены тенденции развития комплекса 
“колледж-университет” в системе беспрерывного образования Украины: согласование категорийного 
аппарата, активизация работы учебно-научных комплексов,  приведение в соответствие личностных 
потребностей с запросами рынка труда и реальными бюджетными возможностями регионов, 
рационализация учебно-методической базы. 
Ключевые слова: комплекс „колледж-университет”, педагогическое образование, многопрофильность. 
Annotation. Denisova N.V. Trends of development of a complex "college - university" in a system of 
continuous pedagogical education. Tendencies of “college-university” complex development in the system of 
continuous pedagogic education are distinguished in the article. Sense and tasks of such professional educational 
establishment are clearly stated, advantages and disadvantages of it’s functioning in modern Ukraine are analyzed. 
Trends of development of a complex “college – university” in a system of continuous education of Ukraine are 
defined: the coordination categorical a means, activization of work of educational scientific complexes, reduction in 
correspondence of personal needs with inquiries of a labour market and actual budgetary possibilities of regions, 
rationalization of educational methodical basis.  
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Вступ. 
Розвиток України як самостійної держави, поступове входження в європейську спільноту 

кардинально впливають на формування професійної компетенції громадян. Особливе місце серед 
національної еліти посідають педагогічні працівники як висококомпетентні, всебічно розвинені й досвідчені 
свідомі громадяни, які повинні працювати у сучасних умовах інформаційного суспільства, та рівень 
підготовки яких має забезпечити  високі соціально-освітні потреби. 

Загальним питанням становлення системи вітчизняної педагогічної освіти присвячені роботи 
М.М.Кузьміна, О.Л.Смятських, К.І.Васильєва, Д.І.Латишиної, Ф.Г.Паначина. Проблеми професійно-
педагогічної підготовки у навчальних закладах різних рівнів розкрито в роботах дослідників: 
Ю.М.Алексєєв, О.В.Глузман, В.С.Курило, В.В.Липинський, В.І.Луговий, В.К.Майборода, І.Ф.Прокопенко. 
Проблему неперервної педагогічної освіти досліджували: О.П.Владиславлєв, Д.П.Гавра, Ю.В.Киричков, 
Л.О.Коханова, В.Г.Осипов, Ф.І.Перегудов, С.О.Сисоєва та ін.  

Тема даного дослідження є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри 
загальної педагогіки “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і 
вищих навчальних закладах” (РК №1-200199004104) та кафедри історії педагогіки та порівняльної 
педагогіки “Підготовка викладацьких кадрів для середньої та вищої школи у науково-педагогічній спадщині 
вітчизняних і світових педагогів, діячів освіти і культури ХІХ-ХХ ст.” (РК№1-200199004104) Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 

Формулювання цілей роботи. 
Однак, як свідчить проведений історіографічний аналіз педагогічних джерел, полемічним 

залишається питання конкретизації і наукового обґрунтування тенденцій розвитку комплексу “коледж-
університет” в системі безперервної педагогічної освіти, що й визначено метою даної статті. 

Результати досліджень.   
Починаючи з 1991 р. в Україні актуалізовано процеси становлення системи багаторівневої 

безперервної педагогічної освіти, котра дозволяла б сформувати мережу професійних освітніх закладів для 
підготовки конкурентноспроможних фахівців. Основними цілями створення її визначено: організацію 
творчої діяльності спеціаліста, створення умов для гнучкої її переорієнтації згідно зі змінами у 
соціокультурному середовищі, що забезпечує чітке співвідношення кількості підготовлених фахівців з 
потребами ринку праці; формування особистісних якостей людини (професійні характеристики, стиль 
мислення, рівень культури, інтелектуального розвитку та ін.), що дозволяє певною мірою вирішити 
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проблеми кадрового забезпечення, упровадження новітніх технологій, модернізації навчально-виховного 
процесу засобом поширення позитивного досвіду світових систем підготовки педагогів-фахівців, 
розширення міжнародного співробітництва.  

Ініціативне заохочення до створення навчально-наукових комплексів у системі безперервної 
багаторівневої педагогічної освіти початково передбачало подолання проблем, що гальмували загальний 
розвиток освітніх процесів в Україні в цілому: незбалансованість за рівнями і напрямками підготовки 
спеціалістів; низький загальний рівень освіти населення; відсутність правової, нормативної бази договірної 
підготовки фахівців, що фактично призвело до невиконання необхідних договірних зобов’язань; відсутність 
у центрального органу управління освіти – Міністерства освіти України (1993) – можливості регулювати 
контрольні показники прийому на перший курс вищих навчальних закладів, що стало причиною 
дублювання підготовки з окремих спеціальностей у вищих навчальних закладах [1].  

Таким чином, першою тенденцією розвитку комплексу “коледж-університет” у системі безперервної 
педагогічної освіти України визначимо ініціювання до об’єднання зусиль вищих навчальних закладів різних 
рівнів акредитації з метою уникнення дублювання напрямів спеціальностей, збереження належної 
матеріально-технічної бази в умовах загального реформування і становлення національної освітньої 
системи. 

Аналіз звітних документів про стан розвитку системи освіти в цілому та про роботу органів 
управління по розбудові системи національної освіти, показав, що створювані у період 1991-1994 рр. 
навчально-наукові комплекси, регіональні університети стали однією з найраціональніших форм інтеграції 
різних рівнів освіти. Такі комплекси були багатопрофільні. До їх складу входили загальноосвітні, 
професійно-технічні, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та підрозділи післядипломної освіти. 
В них за багатьма освітньо-професійними програмами здійснювалася ступенева підготовка фахівців. Усього 
в системі освіти функціонувало близько 283 навчально-наукових комплекси, але питома вага педагогічних 
навчальних закладів в них була незначною. Позитивний досвід створення навчально-наукових комплексів 
педагогічного спрямування було накопичено у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській 
областях [2; 3].  

Наказом Міністерства освіти України від 25 січня 1994 р. було упроваджено “Положення про 
навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси” [5]. Це Положення визначило порядок створення 
навчальних та навчально-науково-виробничих комплексів, організацію навчально-виховної роботи та 
формування змісту освіти у системі ступеневої підготовки педагогічних кадрів, повноваження членів 
комплексу, а саме: упровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними 
планами та програмами; розробку навчально-методичного забезпечення, формування змісту безперервної 
підготовки фахівців відповідно до Державних стандартів освіти; ефективне використання науково-
педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; визначення 
переліку напрямів та організація підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та працівників 
підприємств, здійснення кадрового забезпечення, виконання Державних програм; спільне проведення 
науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових 
кадрів; кооперацію з іншими установами для розв’язання завдань, що мають загальний інтерес, об’єднання 
навчальних закладів спорідненого профілю, у тому числі – закордонних; залучення викладачів базового 
навчально-виховного закладу ІІІ-IV рівня акредитації для проведення занять, участі у роботі Державних 
кваліфікаційних й екзаменаційних комісій навчально-виховних закладів І-ІІ рівня акредитації на умовах 
договорів; здійснення підготовки фахівців наступного рівня з числа випускників навчально-виховних 
закладів, що входять до складу комплексу. 

Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти в системі ступеневої підготовки вчителів комплекс 
зобов’язаний забезпечувати організацію роботи творчих науково-педагогічних колективів для підготовки 
навчально-методичної літератури для споріднених спеціальностей; координацію планового оснащення 
навчально-лабораторної бази освітніх закладів сучасним устаткуванням; налагодження зв’язків зі 
спонсорськими організаціями, меценатами; забезпечення можливості студентам і викладачам користуватися 
бібліотечними фондами, сучасною обчислювальною, комп’ютерною технікою.  

1995 р. позначився поступовим реформуванням мережі закладів вищої освіти, зокрема за рахунок 
об’єднання вищих навчальних закладів різного рівня у комплекси та взаємоузгодження програм підготовки 
молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів. Діяльність 113 новостворених навчальних, навчально-
науково-виробничих комплексів, у тому числі й педагогічного спрямування, дозволила скоротити на 1-1,5 
років термін здобуття повної вищої освіти для кращих випускників навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації, отже – зекономити кошти, залучити додатковий кадровий і матеріально-технічний потенціал до 
підготовки фахівців [4; 5].  

Отже, друга тенденція розвитку комплексу “коледж-університет”: нормативне забезпечення 
діяльності багатопрофільних навчальних комплексів як однієї з форм інтеграції різних рівнів освіти.  

Упродовж 1996-1998 рр. система вищої освіти в Україні розвивалася у досить суперечливих 
соціально-економічних умовах. Основною проблемою у цей період у галузі професійно-педагогічної освіти 
було: збереження базових елементів інфраструктури в системі вищої освіти, поступове структурне 
реформування за умови збереження досягнень минулого, національного компоненту у змісті, та проведення 
освітньої системи у відповідність з новими світовими науковими досягненнями. Вступ України до Ради 
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Європи зумовив посилення інтеграційних процесів, активізацію правового регулювання діяльності вищих 
навчальних закладів. Водночас у зазначений історичний час значно послабшали зв’язки між вищими 
навчальними закладами та загальноосвітніми школами, підприємствами, іншими соціальними інститутами 
[4, 12-13]. З метою подолання цього недоліку було прийнято рішення щодо впорядкування мережі вищих 
навчальних закладів шляхом ліквідації безперспективних, укрупнення через включення 105 вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації до складу університетів, інститутів, академій. Створення 
навчально-наукових комплексів прискорило поширення системи ступеневої освіти. Зокрема в галузі вищої 
педагогічної освіти два педагогічні коледжі та чотирнадцять училищ було реорганізовано у структурні 
підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Загалом 1998 р. було створено 19 навчально-
науково-виробничих і 126 навчальних комплекси (школа-ВНЗ-ПТУ, школа-ВНЗ).  

Це дозволило скоротити державне замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-
ІІ рівня акредитації: у Харківській (на 53,9%), Херсонській (на 52,1%), Київській (на 48,4%), Рівненській (на 
44,0%), Чернівецькій (42,1%) областях. Також за сприяння комплексів було створено умови для організації 
підготовки вчителів за подвійними спеціальностями та упровадження екстернатної форми навчання. Крім 
того, створювані навчально-наукові комплекси, об’єднуючи галузеві заклади освіти різних рівнів, могли 
привести структуру та обсяги підготовки педагогічних кадрів до потреб особистості, регіонів держави, 
виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також упорядкувати роботу органів соціального захисту та 
державної системи працевлаштування. Отже, третьою тенденцію розвитку комплексу “коледж-університет” 
в системі безперервної педагогічної освіти України визначено активізацію роботи навчально-наукових 
комплексів щодо поширення ступеневої освіти. 

У межах проблематики даного дослідження зазначимо, що розвиток навчальних та навчально-
наукових комплексів педагогічного спрямування фахівцями оцінювався досить суперечливо. Так, зокрема 
1999 р. характеризувався завершенням роботи щодо охоплення всіх вищих педагогічних навчальних 
закладів навчальними та навчально-науковими комплексами, загальною оптимізацією мережі педагогічних 
закладів освіти. 14 педагогічних інститутів набули статусу університетів; 2 педагогічні коледжі і 14 
педагогічних училищ реорганізовано у 8 педагогічних коледжі, 8 педагогічних училища уведено до складу 
класичних і педагогічних університетів та інститутів як структурні підрозділи навчально-науково-
педагогічних комплексів. Це пояснювалося передусім відсутністю систематизованої науково-методологічної 
бази, належного практико-методичного забезпечення таких об’єднань. 

Аналіз нормативів дозволяє констатувати: саме через створення навчальних та навчально-науково-
виробничих комплексів за рахунок об’єднання малочисельних вузів і включення коледжів, технікумів, 
училищ до складу вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації передбачалося реалізувати наступні 
завдання: зміна якості і структури контингенту студентів першого курсу, забезпечення глибокої 
профорієнтації; поліпшення кадрової ситуації у вузах І-ІІ рівня акредитації; запровадження спеціальних 
навчальних програм та скорочення термінів здобуття повної вищої освіти.  На кінець 2003-2004 навчального 
року в Україні 82% університетів, академій очолювали навчальні, навчально-наукові-виробничі комплекси, 
майже половина закладів І-ІІ рівня акредитації стали структурними підрозділами вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.  

Така співпраця вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації сприяла реалізації ступеневості 
освіти, підвищенню рівня викладання, поширенню інтегрованих навчальних планів і програм підготовки 
фахівців за схемою “молодший спеціаліст – бакалавр”, раціоналізації навчально-методичної, матеріально-
технічної баз. Позитивним значенням функціонування навчально-наукових комплексів є можливість 
уникнення проблеми відсутності наступності оволодіння освітньо-професійними кваліфікаціями між 
вищими навчальними закладами І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації, створення сприятливих умов для 
упровадження кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів, сумісної із системою ECTS, 
поширеної у країнах Європи. Теоретико-методологічна й практична розробка проблеми діяльності 
навчальних, навчально-науково-виробничих комплексів, і зокрема питання психолого-педагогічної 
підготовки вчителів, здійснюється у контексті участі України у Болонському процесі, безпосередньому 
педагогічному експерименті, у якому беруть участь 59 університетів, академій, інститутів. З огляду на 
вищевикладений матеріал можна сформулювати наступну тенденцію розвитку комплексу “коледж-
університет”: раціоналізація навчально-методичної бази. 

Висновки. 
Таким чином, аналітичне опрацювання широкої джерельної бази (чисельних звітних документів, 

нормативних актів, наукових доповідей, статистичних даних) дозволило визначити такі тенденції розвитку 
комплексу “колеж-університет” у системі безперервної освіти України: ініціювання до об’єднання зусиль 
вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації з метою уникнення дублювання 
напрямів, спеціальностей, збереження належної матеріально-технічної бази; нормативне забезпечення 
діяльності багатопрофільних навчально-науково-виробничих, навчальних комплексів; узгодження 
категорійного апарату; активізація роботи навчально-наукових комплексів педагогічного спрямування щодо 
поширення ступеневої освіти; приведення у відповідність особистісних потреб із запитами ринку праці та 
реальними бюджетними можливостями регіонів; раціоналізація навчально-методичної бази. 
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Сформульовані тенденції дозволяють конкретизувати пріоритетні принципи та напрями 

організаційно-методичної діяльності навчально-наукових комплексів на сучасному етапі розвитку 
безперервної ступеневої педагогічної освіти України. 
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