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Молода людина в сучасному суспільстві може почувати себе вільно 
тільки в тому випадку, коли має великий багаж знань та глибоку 
освіченість. Тоді тільки за нею право вибору свого майбутнього. 

На жаль, проблеми науки впродовж останніх десятиліть зникли з 
перших стрічок національних новин. Науковці більше не є героями 
телепередач, кінофільмів і романів. Разом з тим більшість суспільства 
переконана: справи в державі просуваються не в правильному напрямку. І 
в пошуках виходу правлячі еліти починають дедалі частіше згадувати про 
науковців і навіть радитися з ними [3, с. 6]. 

В Україні свого часу було створено потужний науковий потенціал, 
який сьогодні інтенсивно розпорошується, втрачається, істотно 
погіршується інноваційна діяльність. Кризові явища в суспільстві 
негативно позначаються на прогресі науки. За таких обставин, безумовно, 
завданням першочергової ваги для України є не тільки збереження, а й 
нарощування наукового потенціалу. 

Адже наука завжди була і залишається рушійною силою людського 
поступу. Її результати зміцнюють сутність виробничих процесів практично 
всіх галузей сучасної економіки. Наука разом з освітою роблять наше 
життя кращим і справедливішим. 

Однією з проблем сучасної науки є старіння кадрів на тлі 
неможливості вирішити проблеми житла для молоді. Старіння – це гостра 
й печальна проблема освіти та науки, з якої вимиваються активні молоді 
спеціалісти. Саме через неможливість отримати житло молодь іде з науки 
в інші сфери або ж емігрує. І залишаються в Академіях та університетах 
старше покоління, яке не має кому передати свій досвід і знання [3, с. 9]. 

Основним успіхом української влади у питанні залучення молоді в 
систему освіти є створення грамотної і продуманої системи розподілу 
випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку 
педагогічних кадрів, в різноманітні навчальні заклади України. 

Адже, молодий учитель – це не тільки майбутнє всієї системи освіти та 
науки країни, а також її майбутнє. Тому дуже важливо показати молодим 
спеціалістам педагогічних вузів престиж та важливість даної професії. 

Молоді кадри в системі загальної освіти допомагають вирішити 
питання модернізації самого освітнього процесу, а це, в свою чергу, 
дозволяє впроваджувати в школах відповідні сучасним вимогам 
інноваційні технології і нові педагогічні методики. Молодий учитель 
цікавий сучасній науці, оскільки він зовсім інакше дивиться на процес 
навчання дітей – він постійно займається самоосвітою і вдосконаленням 
навиків, прагне оволодіти новими педагогічними технологіями. По суті, 
успішна адаптація і закріплення молодих кадрів в системі освіти відчутно 
дозволять підвищити якість освіти в Україні. 

Студентська спільнота в загальній структурі молоді посідає особливе 



місце, оскільки саме в її середовищі вибудовується світоглядне підґрунтя 
подальшого соціокультурного, духовного, інноваційного і наукового 
розвитку суспільства. Студентство – прошарок суспільства, який не просто 
є найактивнішим і най адекватнішим суб’єктом сприймання і вивчення 
національних ідей та ідентичностей, а й суб’єктом творення національних 
цінностей і пріоритетів на основі своїх світоглядних орієнтацій. 

Значним концептуально-теоретичним масивом дослідницької 
інформації є праці вітчизняних науковців, присвячені проблематиці 
формування й розвитку гуманістично-творчих основ світогляду молодої 
людини в сфері вищої освіти. Освіта розглядається в цих дослідженнях як 
засіб активної соціалізації і адаптації студентської молоді, результатом 
чого є її гуманістично-творчий внесок у подальший інноваційний розвиток 
нашого суспільства, держави, окремої громади тощо. В творчості 
українських дослідників впливу вищої освіти на світогляд молоді 
стверджується ідея гуманістичного, світоглядного, людиноцентричного 
характеру і цілісно-формуючого ефекту перебування людини в освітньому 
середовищі [2, с. 88–89]. 

Ще одним виміром тлумачення сутності освіти й університетського 
інтелектуально-творчого середовища є визначення освіти як сфери 
формування людської особистості, з усіма її структурними елементами та 
проявами. Такі сучасні автори, як В. Андрущенко, М. Михальченко та 
Л. Губерський визначають освіту як виховання особистості молодої 
людини, становлення її внутрішнього духовного світу, людського 
ставлення до дійсності, утвердження пріоритету особистості, 
демократичних свобод та прогресивних орієнтацій [1, с. 156]. 

В Україні створені та активно функціонують молодіжні та студентські 
організації, найпомітнішою серед яких є Всеукраїнська студентська рада 
(ВСР) – добровільне об’єднання органів студентського самоврядування, 
консультативно-дорадчий колегіальний орган при Міністерстві освіти і 
науки молоді та спорту України. Студентські лідери беруть активну участь в 
обговоренні реформ освіти, проводять наукові конференції, висувають 
власні пропозиції до «громадського» законопроекту про освіту. 

Хочеться вірити, що ми, майбутнє нації,спільними зусиллями зуміємо 
зробити Україну по-справжньому високоосвіченою та здатною дивувати 
світ науковими дослідженнями, своїм гідним внеском у світову культуру. 
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