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імені К. Д. Ушинського»; Ткаченко М. В., к. пед. н., доцент кафедри педагоK
гіки ОНУ ім. І. І. Мечникова «ПсихологоKпедагогічні засади моделювання
особистісноKорієнтованих технологій навчання»; Сичова Н. В., методист
ІнформаційноKметодичного центру Департаменту освіти і науки Одеської
міської ради «Формування і розвиток проектноKтехнологічної компетенції на
уроках трудового навчання для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціаліK
зації в суспільство»;  Столярова В. А., викладач ІІ категорії, аспірант кафедK
ри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій ДЗ «ПНПУ
імені К. Д. Ушинського» «Використання комп’ютерного проектування одягу
для інтегрованого навчання предметів швейного профілю».

Під час проведення пленарного засідання відбулась демонстрація колекцій
моделей одягу (призерів міжнародних і всеукраїнських конкурсів моди), виK
готовлених учнями ліцею.

В рамках науковоKпрактичної конференції педагогічні працівники ліцею
провели майстерKкласи та презентували досвід своєї роботи. МайстерKкласи
та презентації професійної майстерності об’єднані за темами в секції: «ТехноK
логія виготовлення паперових квітів» (Резніченко Галина Володимирівна,
старший викладач Одеського обласного інституту удосконалення вчителів,
член Національної спілки художників України); «Технологія дизайну шкільних
та офісних інтер’єрів (флористичний декор)» (Курінная Тетяна Петрівна,
майстер в/н з професії «Квіткар; флорист»); «Технологія дизайну предметів
інтер’єру» (Валляр Наталя Дмитрівна, майстер в/н І категорії з професії «КраK
вець»); «Технологія виготовлення швейних виробів» (Натальченко Тетяна
Вікторівна, керівник гуртка ОУДЮТ «Дивосвіт» «Моделювання та конструK
ювання одягу», вчитель трудового навчання школи №118, м. Одеси); «ГаK
лантерейний декор» (Кудлай Оксана Валентинівна, майстер в/н ІІ категорії з
професії «Кравець»).

Висновки. Спільна робота педагогічних працівників системи професійK
ноKтехнічної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів спрямована на
розв’язання проблеми свідомого вибору випускниками шкіл майбутньої проK
фесії, формування і розвиток якостей, необхідних для кваліфікованих робітK
ників.

У результаті дискусії, яка розгорнулась у процесі обговорення проблеми
формування світогляду майбутніх кваліфікованих робітників, вироблені
відповідні рекомендації з виховання інтересу і поваги до робітничих професій
у учнів шкіл, формування і розвитку якостей, необхідних для підготовки до
продуктивної праці.

Перспективним напрямком наших подальших досліджень є налагодK
ження та зміцнення зв’язків між Одеським професійним ліцеєм технологій та
дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічK
ний університет імені К. Д. Ушинського» та загальноосвітніми навчальними
закладами міста Одеси та області.

Література:
1. Закон України «Про освіту». – К., 1999.
2. Профільне навчання та професійна підготовка учнів на базі ПТНЗ:

досвід, проблеми та перспективи [Текст]: науковоKметодичний посібник (за

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ФІНЛЯНДІЇ

УДК: 378
Ямницький О.В.

Розглянуто особливості та провідні тенденції розвитку систе#
ми вищої освіти Фінляндії, яка є одним зі світових лідерів в освітній
сфері.

Ключові слова: вища освіта, Фінляндія, принципи освіти,
якість освіти, професіоналізація, професійна підготовка.

Рассмотрены особенности и ведущие тенденции развития сис#
темы высшего образования Финляндии, которая является одним
из мировых лидеров в образовательной сфере.

Ключевые слова: высшее образование, Финляндия, принципы
образования, качество образования, профессионализация, профес#
сиональная подготовка.

THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS AT HIGHER EDUCATION
INSTITUTION IN FINLAND

A. Yamnitsky
The features and leading trends in the development of higher education

in Finland, which is one of the world leaders in the field of education.
The higher education establishment have contributed positively to the

renewal of society and the development of the economy and productivity.
The significance of higher education establishments is emphasised in a
global operating environment.

Finland’s system of higher education is relatively young compared to
some others in Europe, this is definitely not at the expense of quality.
Finland has eight universities in the 2012/13 QS World University
Rankings, most of which improved their overall positions compared to
the previous year.

Keywords: higher education, Finland, principles of education,
quality of education, professionalization.
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вої освітньої практики. В усьому світі вищі навчальні заклади постають акK
тивними учасниками інноваційних суспільних процесів, а інтернаціональний
обмін досвідом уважається необхідною умовою розвитку національних освітніх
систем. В умовах впровадження нових стандартів вищої освіти в Україні,
пов’язаних з необхідністю перебудови всієї системи навчання, набуває актуK
альності вивчення кращих зразків світового досвіду, що визнається ефективK
ним способом розвитку систем освіти в сучасному світі.

Метою статті виступив аналіз особливостей та провідних тенденцій розK
витку системи вищої освіти Фінляндії. Виразною ознакою є загальновизнаK
ний на світовому рівні авторитет Фінляндії у сфері вищої освіти. На державK
ному рівні схвалена концепція «суспільства, яке навчається», розроблена у
середині 90Kх рр. XX ст.. шведським професором Т.Хюсеном та переосмислеK
на фінськими вченими, яка вийшла за межі педагогічної проблематики та
органічно увійшла до широкого соціальноKекономічного контексту. Успіхи
країни, досягнуті завдяки певним особливостям фінської соціальноKекономіK
чної моделі і таким рисам національного характеру, як працьовитість, закоK
нослухняність, схильність до розумного споживання та інноваційної діяльK
ності слугують створенню на суспільному рівні високого престижу вищої освіти
та професійного навчання [2, с.114]. У цілому 1960K80 рр.. у країні означиK
лися посиленням інноваційної спрямованості економіки при координуванні
та регулюванні з боку держави. Хоча в сучасних умовах відчувається старінK
ня нації й зменшення частки молоді, водночас активізується динаміка ринку
праці, що вимагає постійного професійного вдосконалення. У цьому зв’язку
підвищується роль безперервної освіти та освіти високої якості.

Освітня система Фінляндії реалізує принципи безперервної освіти, досK
тупності й можливості навчання в будьKякому віці та забезпечує й постійно
підтримує високий рівень якості, що стосується як викладання, так і наукоK
воKдослідної роботи, створення комфортних умов для навчання та розвитку,
проживання студентів й аспірантів. Експертизи ефективності освітніх реформ
та їх умов, що проводилися в німецькомовних країнах, вказують на високу
ефективність моделей реформ у Фінляндії, Швеції і Канаді, оскільки саме у
цих країнах вдалося не тільки домогтися успішного реформування і значуK
щих результатів, але й уникнути негативних побічних ефектів [1;3]. Саме у
Фінляндії виявилася найнижчою залежність успішності студентів від економічK
ного стану їхніх сімей. Мета освітньої політики Фінляндії полягає у наданні
громадянам рівних можливостей у здобутті освіти, незалежно від віку, місця
проживання, майнового стану, статі або рідної мови та забезпечення високоK
го рівня навчальних досягнень й обізнаності. ВНЗ країни пропонують різноK
манітні програми бакалаврату та магістратури з викладанням англійською
мовою, що дозволяє постійно залучати у Фінляндію іноземних студентів з усьоK
го світу.

Сучасна система вищої освіти Фінляндії обіймає два паралельні сектори:
університети та вищі професійні навчальні заклади (багатопрофільні регіоK
нальні вузи, які дають практичні знання і навички для роботи в різних галуK
зях виробництва). Усі університети та прирівняні до них ВНЗ є державними
із забезпеченням їх основного фінансування. Університетська система вихоK
дить із тісного взаємозв’язку між науковими дослідженнями та навчанням,

зорієнтована на підготовку дослідників з фундаментальних і гуманітарних
наук. Університети також є організаторами додаткового навчання та підвиK
щення кваліфікації, відкритого для всього населення у будьKякому віці.

Діяльність університетів ґрунтується на сучасних досягненнях науки та на
автономії ВНЗ, що передбачає злагоджену та незалежну систему прийняття
рішень. Університети володіють автономією і незалежністю у виборі напрямів
наукових досліджень та прийнятті рішень про правила прийому студентів,
складання навчальних планів, отримання вчених ступенів з усіх галузей наK
уки. Студенти зараховуються до вузів за результатами вступних іспитів. НаK
вчання є безкоштовним на всіх етапах, студенти оплачують лише навчальні
посібники та щорічні внески за обов’язкове членство у студентських союзах
(у середньому 45K90 євро). Середній  щомісячний бюджет студента, що вклюK
чає харчування та проживання, сягає близько 600K900 євро.

Ступінь бакалавра можна отримати за трирічний термін (мінімум 120
навчальних тижнів), що включає базові курси та курси середнього рівня з
основної спеціальності, виконання дипломного дослідження на звання бакаK
лавра. Для отримання ступеня магістра потрібно не менше п’яти років наK
вчання з повної програми (160K180 навчальних тижнів) або ж двох років
після бакалаврату), що включає курси вищого рівня й дипломну роботу магістK
ра. Навчальні програми на здобуття ступенів бакалавра і магістра складаK
ються з базових курсів, курсів за фахом, факультативних занять, стажуванK
ня й практики за фахом, написання й захисту дипломної роботи. Програми
включають також вивчення іноземних мов. Студенти можуть проходити курK
си й за іншими спеціальностями або в інших ВНЗ, у тому числі й за кордоном.
Повна програма університету дає глибокі академічні знання й навчальний
ступінь магістра, за бажанням можна продовжити навчання в аспірантурі та
одержати ступінь ліцензіата, а через два роки – докторський ступінь.

Характерною рисою вищої освіти Фінляндії є тісний зв’язок науковоKдосK
лідної роботи з навчанням, надзвичайно демократичне ставлення викладачів
та адміністрації навчальних закладів, широкий вибір курсів. Завдяки ствоK
ренню численних галузевих лабораторій університети поєднують навчальні
заклади та науковоKдослідні центри, що розробляють важливі соціальноKекоK
номічні завдання. Крім того, університети отримують спеціальні гранти для
розробки інноваційних методів навчання або сприяння розвитку регіональної
економіки та суспільного добробуту.

Закони країни, які регулюють вищу освіту, крім традиційних видів діяльK
ності ставлять перед вищою школою нове завдання – контролювати довкоK
лишнє середовище і потенційний ринок праці. Вирішення цієї проблеми доK
сягається шляхом посилення контактів з місцевими компаніями і фірмами,
громадськими та приватними організаціями як безпосередніми замовниками
на підготовку відповідних фахівців. Майже кожен ВНЗ має спеціальну службу
зайнятості для студентів, співробітники якої вивчають ситуацію на ринку
праці, а також існують агенції, які досліджують тенденції у цій сфері на рівні
країни.

Проблема підвищення ефективності діяльності ВНЗ вирішується не тільки
шляхом адміністрування, але й завдяки удосконаленню якості навчального
процесу через постійне оновлення, варіативність й гнучкість його змістовоK
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Освітня система Фінляндії реалізує принципи безперервної освіти, досK
тупності й можливості навчання в будьKякому віці та забезпечує й постійно
підтримує високий рівень якості, що стосується як викладання, так і наукоK
воKдослідної роботи, створення комфортних умов для навчання та розвитку,
проживання студентів й аспірантів. Експертизи ефективності освітніх реформ
та їх умов, що проводилися в німецькомовних країнах, вказують на високу
ефективність моделей реформ у Фінляндії, Швеції і Канаді, оскільки саме у
цих країнах вдалося не тільки домогтися успішного реформування і значуK
щих результатів, але й уникнути негативних побічних ефектів [1;3]. Саме у
Фінляндії виявилася найнижчою залежність успішності студентів від економічK
ного стану їхніх сімей. Мета освітньої політики Фінляндії полягає у наданні
громадянам рівних можливостей у здобутті освіти, незалежно від віку, місця
проживання, майнового стану, статі або рідної мови та забезпечення високоK
го рівня навчальних досягнень й обізнаності. ВНЗ країни пропонують різноK
манітні програми бакалаврату та магістратури з викладанням англійською
мовою, що дозволяє постійно залучати у Фінляндію іноземних студентів з усьоK
го світу.

Сучасна система вищої освіти Фінляндії обіймає два паралельні сектори:
університети та вищі професійні навчальні заклади (багатопрофільні регіоK
нальні вузи, які дають практичні знання і навички для роботи в різних галуK
зях виробництва). Усі університети та прирівняні до них ВНЗ є державними
із забезпеченням їх основного фінансування. Університетська система вихоK
дить із тісного взаємозв’язку між науковими дослідженнями та навчанням,

зорієнтована на підготовку дослідників з фундаментальних і гуманітарних
наук. Університети також є організаторами додаткового навчання та підвиK
щення кваліфікації, відкритого для всього населення у будьKякому віці.

Діяльність університетів ґрунтується на сучасних досягненнях науки та на
автономії ВНЗ, що передбачає злагоджену та незалежну систему прийняття
рішень. Університети володіють автономією і незалежністю у виборі напрямів
наукових досліджень та прийнятті рішень про правила прийому студентів,
складання навчальних планів, отримання вчених ступенів з усіх галузей наK
уки. Студенти зараховуються до вузів за результатами вступних іспитів. НаK
вчання є безкоштовним на всіх етапах, студенти оплачують лише навчальні
посібники та щорічні внески за обов’язкове членство у студентських союзах
(у середньому 45K90 євро). Середній  щомісячний бюджет студента, що вклюK
чає харчування та проживання, сягає близько 600K900 євро.

Ступінь бакалавра можна отримати за трирічний термін (мінімум 120
навчальних тижнів), що включає базові курси та курси середнього рівня з
основної спеціальності, виконання дипломного дослідження на звання бакаK
лавра. Для отримання ступеня магістра потрібно не менше п’яти років наK
вчання з повної програми (160K180 навчальних тижнів) або ж двох років
після бакалаврату), що включає курси вищого рівня й дипломну роботу магістK
ра. Навчальні програми на здобуття ступенів бакалавра і магістра складаK
ються з базових курсів, курсів за фахом, факультативних занять, стажуванK
ня й практики за фахом, написання й захисту дипломної роботи. Програми
включають також вивчення іноземних мов. Студенти можуть проходити курK
си й за іншими спеціальностями або в інших ВНЗ, у тому числі й за кордоном.
Повна програма університету дає глибокі академічні знання й навчальний
ступінь магістра, за бажанням можна продовжити навчання в аспірантурі та
одержати ступінь ліцензіата, а через два роки – докторський ступінь.

Характерною рисою вищої освіти Фінляндії є тісний зв’язок науковоKдосK
лідної роботи з навчанням, надзвичайно демократичне ставлення викладачів
та адміністрації навчальних закладів, широкий вибір курсів. Завдяки ствоK
ренню численних галузевих лабораторій університети поєднують навчальні
заклади та науковоKдослідні центри, що розробляють важливі соціальноKекоK
номічні завдання. Крім того, університети отримують спеціальні гранти для
розробки інноваційних методів навчання або сприяння розвитку регіональної
економіки та суспільного добробуту.

Закони країни, які регулюють вищу освіту, крім традиційних видів діяльK
ності ставлять перед вищою школою нове завдання – контролювати довкоK
лишнє середовище і потенційний ринок праці. Вирішення цієї проблеми доK
сягається шляхом посилення контактів з місцевими компаніями і фірмами,
громадськими та приватними організаціями як безпосередніми замовниками
на підготовку відповідних фахівців. Майже кожен ВНЗ має спеціальну службу
зайнятості для студентів, співробітники якої вивчають ситуацію на ринку
праці, а також існують агенції, які досліджують тенденції у цій сфері на рівні
країни.

Проблема підвищення ефективності діяльності ВНЗ вирішується не тільки
шляхом адміністрування, але й завдяки удосконаленню якості навчального
процесу через постійне оновлення, варіативність й гнучкість його змістовоK
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організаційних засад. Студентам пропонується варіативність у поєднанні наK
вчальних дисциплін, відповідно до принципу академічної свободи вони можуть
відвідувати лекції та заняття в інших ВНЗ з обов’язковим складанням іспитів
за основним місцем навчання. Внутрішня оцінка якості наданих ВНЗ освітніх
послуг проводиться Академією Фінляндії, яка аналізує систему національних
досліджень та їх вплив на навчальні програми. Зовнішня оцінка належить до
сфери діяльності національного органу контролю якості – Фінської атестаційK
ного ради з вищої освіти, яка є незалежною організацією. Однак головна відпоK
відальність за забезпечення якості освітніх послуг покладена на ВНЗ.

Зростання вимог до фахівців і їхнього становища на ринку праці, посиK
лення впливу держави на систему вищої освіти, зумовило одну з провідних
тенденцій університетської освіти K професійну орієнтацію. Вона досягається
завдяки виробничій практиці з різними термінами проходження від 2 до 9
місяців, яка є складовим компонентом підготовки фахівців у фінських виK
шах. За змістом вона поділяється на загальну практику і роботу за фахом.
Організацію та контроль за проходженням практики здійснює спеціальна універK
ситетська служба.

Тенденції до зростання професіоналізації університетської освіти зумовK
люють удосконалення сучасних методів і технологій навчання, що сприяють
активізації пізнавальної діяльності студентів, поглибленню міжпредметних
зв’язків, опору на практичний досвід, розвиток навичок самостійної роботи.
Ведуться наукові пошуки, в ході яких народжуються нові освітні методи й
форми, зокрема, сучасні форми дистанційного навчання. В університетах
широко застосовується метод проблемного навчання, що передбачає поєднання
самостійної роботи студентів із заняттями в малих групах.

Складовою навчання, поряд з лекціями, семінарами та лабораторними
заняттями є робота над проектами. Цей метод дозволяє краще використовуK
вати теоретичні знання студентів для вирішення конкретних практичних проK
фесійних завдань. Принципово важливо, що у навчальний процес впровадK
жуються не тільки нові технічні засоби, а технології, спрямовані на вирішенK
ня освітніх завдань, розроблені з позицій сучасних психологоKпедагогічних
досліджень. Істотно посилилася роль інформаційних технологій у формуванні
нової системи освіти, відповідної запитам інформаційного суспільства.

Стала помітною тенденція істотного посилення в освітньому просторі гуK
манітарної складової, яка реалізується в різних варіантах задоволення інтеK
ресів і схильностей студентів. Студенти мають можливість самостійного регуK
лювання обсяги навчального навантаження й темпи навчання. Все більшого
значення набуває орієнтація фінських вишів на інноваційне навчання, яке
розширюється завдяки міжнародному співробітництву ВНЗ. Фінські студенK
ти мають можливість проходження частини курсів в інших університетах –
як у Фінляндії, так і за кордоном. В межах програм обмінів до Фінляндії моK
жуть приїжджати студенти ЄС, зокрема завдяки програмам «Сократес/ЕразK
мус» та «Леонардо да Вінчі», а молодь скандинавських країн – у межах систеK
ми «Норд плюс». Існує студентський обмін та стипендіальні програми для
співробітництва між північними країнами, балтійськими державами й
північноKзахідною Росією. Інформацію з таких програм можна одержати у
міжнародних відділах при університетах.

Важливою складовою освітньої політики держави за останні двадцять
років стало навчання дорослих. Рівень освіти у старших вікових групах
відрізняється від молодших за рівнем сучасних вимог і зумовлює потребу
перепідготовки та підвищення кваліфікації старшого покоління. У Фінляндії
склалися різні форми освіти дорослих, у яких здійснюється соціальноKкульK
турне навчання, а також професійна підготовка. Фінансування навчання
дорослого населення й відповідальність за його розвиток ведеться міністерK
ством освіти. Навчанням дорослих займаються ВНЗ, професійні навчальні
заклади, центри професійного навчання дорослих, вищі народні училища
та літні університети. Навчання та перекваліфікація для дорослих відбуK
вається на базі спеціальних установ, професійних училищ (особливо центK
рах професійного навчання й освіти для дорослих), а також інститутів та
університетів, у кожному з яких є свій центр або відділення підвищення
кваліфікації й навчання дорослих, також мають школи для дорослих й веK
ликі підприємства.

Система навчання дорослих пропонує підготовку з метою одержання баK
зової освіти, середньої та вищої освіти, а також відкритих для всіх певних
курсів, підготовку до іспитів екстерном (наприклад, з мов та різних спеціальK
ностей), підготовку за місцем роботи на договірних засадах, а також переK
підготовку для підтримки професійних навичок і підвищення кваліфікації.
Крім того, навчання дорослих може включати  набуття суспільноKпросвітницьK
ких знань або навичок, пов’язаних із особистими інтересами та хобі. НавчанK
ня дорослих із метою одержання спеціальності або вченого ступеня ведеться
безкоштовно. Поряд із безкоштовними курсами пропонуються й курси із часK
тковою оплатою за ринковими цінами.

Аналіз особливостей системи вищої освіти Фінляндії засвідчив, що вона є
успішним прикладом реалізації Болонського процесу. Принципами інноваційK
ного розвитку, що забезпечили в останні десятиліття ефективність проведеK
них перетворень вищої школи, виступили: систематичність і послідовність дерK
жавної політики; стратегічна спрямованість реформ з урахуванням загальK
них соціальноKекономічних цілей країни (складання планів і програм розвитK
ку та узгодження з ними напрямів розвитку); своєчасна оцінка, коректуванK
ня і модернізація програм розвитку; розуміння освіти не тільки як основи
національної інноваційної системи, а й культури суспільства (у Фінляндії
функціонує Міністерство освіти і культури).

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Фінляндії характеризуються таK
кими особливостями: спрямованість на міжнародне співробітництво (наK
вчальні програми англійською мовою реалізуються у всіх ВНЗ Фінляндії, універK
ситети мають угоди про співпрацю із зарубіжними країнами, підтримується
міжнародний обмін студентами);

K розвиток міжвузівського взаємодії, укрупнення і злиття вишів, тісний
взаємозв’язок освітніх сегментів та активне втілення й реалізація принципів
наступності та безперервності освіти, забезпечення освітніх потреб громадян
впродовж життя;

K надання пріоритету рівності освітніх можливостей, оскільки система
освіти слугує інструментом соціальноKекономічного та соціальноKкультурного
вирівнювання, що реалізується через відсутність плати за навчання, усуненK
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організаційних засад. Студентам пропонується варіативність у поєднанні наK
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відвідувати лекції та заняття в інших ВНЗ з обов’язковим складанням іспитів
за основним місцем навчання. Внутрішня оцінка якості наданих ВНЗ освітніх
послуг проводиться Академією Фінляндії, яка аналізує систему національних
досліджень та їх вплив на навчальні програми. Зовнішня оцінка належить до
сфери діяльності національного органу контролю якості – Фінської атестаційK
ного ради з вищої освіти, яка є незалежною організацією. Однак головна відпоK
відальність за забезпечення якості освітніх послуг покладена на ВНЗ.

Зростання вимог до фахівців і їхнього становища на ринку праці, посиK
лення впливу держави на систему вищої освіти, зумовило одну з провідних
тенденцій університетської освіти K професійну орієнтацію. Вона досягається
завдяки виробничій практиці з різними термінами проходження від 2 до 9
місяців, яка є складовим компонентом підготовки фахівців у фінських виK
шах. За змістом вона поділяється на загальну практику і роботу за фахом.
Організацію та контроль за проходженням практики здійснює спеціальна універK
ситетська служба.

Тенденції до зростання професіоналізації університетської освіти зумовK
люють удосконалення сучасних методів і технологій навчання, що сприяють
активізації пізнавальної діяльності студентів, поглибленню міжпредметних
зв’язків, опору на практичний досвід, розвиток навичок самостійної роботи.
Ведуться наукові пошуки, в ході яких народжуються нові освітні методи й
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жуються не тільки нові технічні засоби, а технології, спрямовані на вирішенK
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ня відмінностей між інститутами вищої освіти й відмінностей між школами
та забезпечує втілення політики «освіта – спільнота культур»;

K зростання соціальної відповідальності ВНЗ, тісна взаємодія та взаємозв’язK
ки інститутів освіти з місцевим співтовариством та організаціями, представK
леними різними соціальними групами, що створює сприятливі умови для
функціонування системи освіти (підтримка громадськості, система опікунсьK
ких рад, престиж освіти та освіченості, авторитет та високий статус учителя
і т.ін.).

Осмислення фінського досвіду ще раз переконує в тому, що позитивні зміни
у сфері освіти можливі лише тоді, коли вона стане загальнонаціональною
цінністю і пріоритетом. Досвід Фінляндії у сфері вищої освіти має безсумнівK
ний інтерес, однак проблема полягає в екстраполяції цього досвіду на україK
нське підґрунтя. Безперечно, сучасна вища освіта вимагає й сучасного матеK
ріальноKтехнічного оснащення, яке дозволяє досягти практикоKорієнтованого
навчання, завдяки чому студенти занурюються не у квазіпрофесійну, а у справK
жню професійну діяльність. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у
вивченні інноваційної політики у розвитку вищої освіти Фінляндії та підгоK
товки фахівців різних напрямів. Розвиток міжнародного ринку освітніх поK
слуг, необхідність витримувати конкуренцію на ринку праці і відповідні зміни
в українській державній політиці сприятимуть підвищенню актуальності пиK
тань забезпечення якості вищої освіти.
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Сучасне життя людини досить складне і сповнене протиріч, що найчастіK
ше призводить до зіткнення інтересів як окремих людей, так і груп взагалі.
Загострюються етнічні, релігійні, економічні, політичні, міжособистісні проK
блеми. І як наслідок, спостерігається посилення напруженості, агресивності
та конфліктності. Тому одним з найважливіших завдань практичної психоK
логії є розвиток нового типу взаємин, побудованих на гуманістичній основі,
на повазі до індивідуальності кожного.

У зв’язку зі сказаним особливу увагу необхідно приділяти розвитку духовK
ної культури особистості, емоційної зрілості, багатству почуттів, усвідомленK
ню норм власної поведінки, відповідальності, здатності до співпереживання,
співчуття, вмінню зрозуміти іншого тощо. Однак, на здатність до співпереK
живання і співчуття, на прояв емпатії впливають і внутрішні, психологічні
чинники, в якості котрих виступають властивості особистості, що супроводK
жують подібні переживання. Ці властивості особистості можуть як підтримуK
вати емпатичні переживання, сприяти їхній появі (товариськість, комунікаK

The significance of higher education establishments is emphasised in a
global operating environment.

Finland’s system of higher education is relatively young compared to
some others in Europe, this is definitely not at the expense of quality.
Finland has eight universities in the 2012/13 QS World University
Rankings, most of which improved their overall positions compared to
the previous year.

Keywords: higher education, Finland, principles of education,
quality of education, professionalization.
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логії є розвиток нового типу взаємин, побудованих на гуманістичній основі,
на повазі до індивідуальності кожного.

У зв’язку зі сказаним особливу увагу необхідно приділяти розвитку духовK
ної культури особистості, емоційної зрілості, багатству почуттів, усвідомленK
ню норм власної поведінки, відповідальності, здатності до співпереживання,
співчуття, вмінню зрозуміти іншого тощо. Однак, на здатність до співпереK
живання і співчуття, на прояв емпатії впливають і внутрішні, психологічні
чинники, в якості котрих виступають властивості особистості, що супроводK
жують подібні переживання. Ці властивості особистості можуть як підтримуK
вати емпатичні переживання, сприяти їхній появі (товариськість, комунікаK

The significance of higher education establishments is emphasised in a
global operating environment.

Finland’s system of higher education is relatively young compared to
some others in Europe, this is definitely not at the expense of quality.
Finland has eight universities in the 2012/13 QS World University
Rankings, most of which improved their overall positions compared to
the previous year.
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