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СЕКЦІЯ 1 
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МІЖНАРОДНІ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ 

 

У статті розглянуто сучасні теорії міжнародного менеджменту 

американський, японський, європейський і арабський менеджменти.  

Ключові слова: менеджмент, міжнародний менеджмент; американський, 

японський, європейський і арабський, український менеджменти.  

 

Розвиток освіти у галузі управління зумовлений змінами, що відбуваються в 

економічному і соціальному житті України та світу. З розвитком і поглибленням 

взаємозв'язків і взаємозалежностей між країнами, посиленням міжнародного 

характеру господарської діяльності значною мірою пов'язані і сучасні тенденції 

міжнародного менеджменту.  

До питань вивчення сучасних теорій менеджменту звертаються В. Крижко, 

В.Лазарєв, В. Лізінський, О. Мармаза, С. Потапов та ін. Метою нашої статті є 

розглянути сучасні міжнародні теорії менеджменту і значення їх для створення 

українського менеджменту. 

В сучасній теорії управління виділяють американський, японський, 

європейський і арабський менеджменти [3]. 

Щодо американського менеджмент, то він реалізує технократичний підхід. В 

основу покладено дотримання основ школи наукового менеджменту: спрямовувати 

зусилля на підвищення ефективності процесу виробництва; реалізація основ 

класичної школи менеджменту: чіткий розподіл функціональних ролей, 

відповідальності та повноважень; індивідуалізм: певні інтереси, особиста думка про 

власні потреби; стосунки: формування стосунків, які дозволяють досягати спільних 

цілей; ситуаційний підхід: індивідуальність організації зумовлюється особливостями 

зв'язків внутрішнього та зовнішнього середовища; організаційні зміни: 
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систематичність та поступовість; стратегія: перспектива формує ринок, його 

пропозиції. 

Положення про рівність та співробітництво реалізує японський менеджмент. 

Йому властиво: корпоративний дух та колективна відповідальність; генералізація 

ролей: всі працюють на благо організації; ротація робочих місць: постійна готовність 

до зміни посади, виду діяльності; довіра до підлеглих. Самостійність та самоконтроль 

працівників; соціальний захист персоналу; планування кар'єри як можливості 

отримувати нові знання; раціоналізм, прагматична адаптація, гнучкість менеджменту; 

дотримання робочої етики. 

Менеджери Японії розробили власну комплексну систему трудових відносин на 

якій виросло «японське диво» [2]. Стрімкий прорив у розвитку промисловості та 

входження до ряду самих розвинених країн світу. її складають п'ять «великих 

систем»: система пожиттєвого найму, система оплати праці, система кадрової ротації, 

система підготовки на робочих місцях, система репутацій. 

Система пожиттєвого найму застосовується, як правило, у державній службі та 

на великих підприємствах Японії. Передбачає угоду між керівником та найманим 

працівником про матеріальне заохочення та роботу до кінця життя (працездатності) у 

даній організації. 

Система оплати праці реалізовує ряд гарантій. Зокрема: чим довше працює 

людина в організації, тим вища її зарплата; чим вища кваліфікація, тим вища 

зарплата; залежність зарплати від результатів діяльності організації в цілому; 

періодичні премії, бонуси, які залежать від кваліфікації працівника та фінансового 

стану організації (2-3 рази на рік); премії за рік теж залежать від кваліфікації 

працівника та фінансового стану організації; одноразова допомога під час виходу на 

пенсію (до 80 місячних окладів); право брати кредити у підприємства; реальна 

соціальна допомога (медичне страхування, страхування від нещасного випадку, 

страхування на випадок смерті). 

Система кадрової ротації передбачає переміщення працівника кожні 2-3 роки по 

горизонталі та вертикалі (як правило, без погодження із працівником). Це дає нові 

знання, досвід. 

Система підготовки на робочих місцях спрямована на те, що навіть випускники 

престижних вузів починають роботу з посад, які не потребують високої кваліфікації. 

Професійна підготовка здійснюється на робочих місцях в організації. 

Система репутацій полягає у тому, що на кожного працівника складається 

характеристика, в якій вказуються переваги та недоліки. Вона допомагає працівнику 

об'єктивно себе оцінити, стимулює до підвищення кваліфікації, підвищення 

заробітної платні. 

Дослідники С. Паркінсон та М. Рустомджи вважають, що в основі японського 

менеджменту лежить дух авантюризму та патріотизму. Це засвідчують численні 

факти. Наприклад, підприємець Хонда, коли засновував свою компанію, заявив, що 

навіть за умов банкрутства він готовий піти на ризик розширення, тому що сама 

фабрика залишиться і буде використовуватись для розвитку японської промисловості. 

Інший підприємець, Шибусава, сказав, що навіть, якщо у нього не буде ніякого 

прибутку, банк повинен вкладати кошти у індустрію, бо це його обов'язок. Зовсім 

чудову історію розповів британський бізнесмен. Він їхав у поїзді першим класом і 

побачив, як його сусід з купе зашивав шкіряну оббивку сидіння. На запитання 

британця, що він робить, почув в відповідь: «Хоча я ремонтую національну власність, 

це також і моя власність, бо все, що належить нації, належить мені». 
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Європейська модель менеджменту передбачає прагматичність, відхиляє будь-які 

догми: науковий підхід до управління; раціональне прийняття рішення; розробка 

прагматичних стратегій, що є адекватними конкретним ситуаціям та умовам; 

емоційна, моральна підтримка ініціативи, увага до мотивації; оцінка результатів 

діяльності з урахуванням досвіду; поширення демократичних стосунків як умови 

досягнення спільних цілей; колективне навчання та саморозвиток працівників як 

невід'ємний процес життєдіяльності організації; соціальна відповідальність; 

людиноцентриський погляд на управління. 

Арабська модель менеджменту орієнтована швидше на людину, ніде працю: 

члени організації мотивуються у більшій мірі дружніми стосунками, ніж 

поставленими цілями; соціальні умовності та національні особливості зумовлюють 

стиль, методи, технології управління; організації будуються на основі сімейних 

зв'язків; велике значення має ієрархія, вертикальні стосунки; дотримання строків, 

пунктуальність не є обов'язковими в такій мірі, як в європейському або 

американському менеджменті [2].  

Перехід України до ринкових відносин вимагає модернізації практики 

менеджменту. Український менеджмент на стадії становлення і за взірець обрано 

американську модель з елементами європейської та японської. Проте наявна теорія та 

практика управління в державі ще не дає можливості змалювати її системно, тим 

більше говорити про українську школу менеджменту. 

У XXI ст. прогнозується збільшення ролі менеджменту. Це зумовлюється 

необхідністю забезпечення гідної життєдіяльності людей, не зважаючи на підсилення 

підприємницької конкуренції, виснаження природних ресурсів, збільшення кількості 

населення тощо. Якість вирішення подібних проблем буде визначатись станом 

наукового управління. Основною складовою інноваційного менеджменту повинна 

стати антропологічна компетентність керівників. Сучасний керівник повинен не 

тільки вміти організувати управлінську діяльність, але й володіти певною духовною 

моральною концепцією. 

Він також повинен буде здійснювати впровадження нововведень, пошук 

висококваліфікованих кадрів, залучення споживачів до сфери корпорації, вибір і 

реалізація політичних пріоритетів, глобалізація бізнесу, управління змінами, 

гнучкість форм організацій, режимів роботи, комбінування різного роду ресурсів та 

зусиль людей, суспільна праця має приносити задоволення, створення дружніх 

стосунків, зміни в мотивації праці, рівень освіти і кваліфікацій буде визначальним; 

надання умов для підвищення рівня професіоналізму, порушиться стабільна 

зайнятість і прибутки, використовуватимуться стимулюючі програми, звернення 

бізнесу до організаційної культури, системи цінностей, децентралізація та 

дебюрократизація управління. 

Отож, для сучасного менеджменту, а українського зокрема, має бути 

характерний пошук нових шляхів, зокрема: відмова від класичних принципів 

менеджменту, що пов'язуються із впливом управління на внутрішні фактори 

організації; орієнтація нової парадигми управління на роль людини в організації як 

самого керівника і його особистого потенціалу, так і персоналу з його мотивами, 

цінностями, рівнем компетентності, організаційної культури. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

В останні двадцять років однією з головних тенденцій розвитку освіти в світі є 

підвищення її якості. Не викликає сумнівів, що ХХІ століття є століттям знань, 

інформації, стрімкого розвитку нових технологій. З усією очевидністю це вимагає 

розширення масштабів і зростання рівня освіти, поліпшення якості підготовки 

фахівців, а головне – розвитку самої людини, її творчих здібностей. Відповідно до 

запитів часу відбуваються кардинальні реформуючі процеси в системі освіти [1, с. 3]. 

З одного боку, освіта як соціальний інститут є сукупністю певних установ, осіб, 

які забезпечені спеціальними матеріальними засобами і здійснюють конкретні 

соціальні функції, з іншого боку, освіта – це набір, система ідей, правил, положень, 

стандартів, норм діяльності, поведінки людей у ситуаціях освітянського життя [2, с. 

380]. 

Система освіти як соціальний інститут, предмет соціологічної освітянської науки 

виконує дві функції: поточну і перспективну. Але це, так би мовити, характеристики 

зовнішнього плану. Суттю ж, внутрішньою основою, найважливішою ознакою освіти 

є її здатність впливати на розвиток людини, готувати особистість до активної 

соціальної діяльності [2, с. 381]. 

У процесі навчання людина засвоює соціальний досвід у формі знань, розвиває 

свої задатки та здібності, формує інтереси й нахили. Тут закладаються основи 

світосприймання молодої людини, розвиваються її здібності, навички суспільної 

діяльності. Через освіту здійснюється передача інформації про нагромаджені 

людством цінності матеріальної і духовної культури, забезпечується наступність у 

розвитку суспільного виробництва. Знання є провідною формою діяльності суб’єкта, 

його соціалізації. Вони стимулюють розвиток пізнавальних здібностей особистості, 

закладають основи допитливості, прагнення знань, пізнавальних потреб. Все це 

зумовлює формування спрямованості індивіда на активну соціальну діяльність, 

ініціативу й творчість [2, с. 383]. 

У 80-ті роки ХХ ст. у зв’язку з подальшим розвитком виробничих сил, технічним 

прогресом, вимогами раціональної організації виробництва у світі зросла увага до 
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соціальних проблем навчання кадрів, становища молодих спеціалістів, учорашніх 

студентів, в умовах ринкових відносин; висунуто ідею єдиної трудової школи, 

основним змістом якої є формування працівника нового типу, що інтегрує функції 

фізичної і розумової праці, виконавську та розпорядницьку діяльність. За такої 

ситуації освітня функція соціалізації особи набуває ефективності. Все підростаюче 

покоління залучене до суспільного виробництва, всі учні опановують конкретну 

робітничу спеціальність з перших років навчання [2, с. 383]. 

У сучасних умовах найбільшого прогресу досягають країни з розвиненою 

системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів. Саме країна, що вчиться, 

досягає значного зростання продуктивності праці, добробуту людей, саме народ, який 

вчиться, готує плацдарм для майбутнього розквіту національної економіки, науки і 

техніки [2, с. 384]. 

На сьогодні в окремих областях України, а саме в Кіровоградській області існує 

проблема недостатнього рівня підготовки інженерних кадрів для машинобудування, 

що зумовлено зниженням престижності професії машинобудівника. Значна частина 

абітурієнтів, що вступає на інженерні спеціальності, пояснює свій вибір можливістю 

навчання на місці державного замовлення. Низький рівень шкільної підготовки 

абітурієнтів в подальшому ускладнює повноцінне засвоєння навчальних програм. 

Посилює цю негативну тенденцію демографічна ситуація – за десять останніх років 

кількість випускників шкіл зменшилась втричі. 

Для розв'язання проблеми підготовки інженерних кадрів необхідно суттєво 

підняти престижність відповідних напрямів підготовки спільними зусиллями як 

роботодавців, так і університету. Підвищення якості підготовки інженерних кадрів в 

сучасних економічних умовах вимагає тісної співпраці роботодавців та вищих 

навчальних закладів. Університети потребують допомоги підприємств у створенні 

сучасної лабораторної бази, надання матеріальної бази підприємств для проведення 

занять та практики студентами, організації цільової підготовки фахівців за 

замовленнями підприємств, надання можливості старшокурсникам поєднувати 

навчання за індивідуальним графіком з роботою на виробництві, організації 

проведення спільних науково-дослідних робіт з залученням до їх виконання 

студентів. 

Трудова активність стимулюється не тільки покращенням характеристик 

трудового процесу, а й соціальними умовами взагалі, що визначає загальне ставлення 

людини до праці [3, с. 11]. Успішність навчання студентів у вищих навчальних 

закладах багато в чому визначається реальними умовами їх життєдіяльності. Таким 

чином, перспективами подальших наукових досліджень є розв’язання поставлених 

проблем перед технічною освітою зокрема, вироблення стійкої системи 

удосконалення педагогічних умов, які й сприяли б самореалізації та професійному 

зростанню майбутніх інженерів. 
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У статті розкрито організаційну діяльність українських громадських 

організацій Буковини початку ХХ століття у галузі підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, захисту їх соціально-правового становища; високо 

оцінено внесок українських товариств у розвиток приватних закладів педагогічної 

освіти. 

Ключові слова: педагогічна освіта, учительські семінарії, «Руська Школа». 

 

Учитель – одна з найстаріших, найгуманніших і найскладніших професій. Її 

вважають дзеркалом суспільства, адже, як переконує історія людської цивілізації, всі 

процеси, які відбуваються у ньому, тією чи іншою мірою зачіпають шкільного 

вчителя. Сучасні глибинні трансформаційні процеси диктують все нові й нові вимоги 

щодо діяльності школи і вчителя. Нині змінюється соціальна функція школи, зростає 

необхідність у поліпшенні теоретичної і практичної підготовки, у посиленні 

ефективності навчально-виховного процесу. Перебудова діяльності учителя означає, 

насамперед, поєднання його соціальних і педагогічних функцій, включення у процеси 

вирішення національних і соціальних проблем.  

За вчителем уже традиційно закріплене високе покликання бути «жрецем обнови 

і воскресіння», бути «…чимось більше як учителем -…дослідником, громадянином на 

ввесь ріст в кожнім ділі, в кожнім кроці, в кожнім слові…» [14, с.113]. Як зазначалося 

ще на Першому українському педагогічному конгресі (1935), учитель «… сповняє 

місію апостола. Він має творити нових людей, він формує через вихованців родину, 

місто, громадянство, цілу націю» [14, с.113]. Нині, на світанку третього тисячоліття, 

подібні формулювання щодо соціальної місії вчителя є незаперечними, не 

потребують доведень, як аксіома виголошуються на всіх рівнях. Однак їх 

декларативний зміст складає одну з проблем сучасного вчительства, коли на тлі 

всезагального визнання цінності професії має місце низькооплачуваність праці 

вчителя і падіння її соціального престижу. Попри широку мережу закладів 

професійної педагогічної освіти, яка сьогодні функціонує в Україні, очевидним є 

дефіцит педагогічних кадрів, відсутність у школах, а особливо, сільських, спеціалістів 

з цілого ряду предметів; прояв консерватизму і почасти неспроможності працювати в 

ногу з часом у старшого покоління і нічим не підкріпленої амбіційності й низького 

рівня підготовки молодих випускників вишів. Цей перелік можна продовжувати, 

позаяк хвилює традиційне «що робити?».  

Звернення до історичного минулого переконує, що зазначені вище проблеми чи 

суперечності навколо вчительської професії не є винятково теперішніми. В різні часи, 

переконливо доводячи високу соціальну місію вчителя, передові мислителі і педагоги 

– М.Ф.Квінтілан, Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, Ж.Ж.Руссо, Ф.А.Дістервег, 
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К.Д.Ушинський, М.І.Пирогов, Л.М.Толстой та ін., вимагали для нього відповідного 

соціально-правового та матеріального становища, оскільки в цьому завжди 

залишалася потреба.  

У ракурсі цікавих нам наукових розвідок у галузі історії буковинської освіти і 

шкільництва видається вартим уваги відшліфований часом досвід вирішення 

«учительського питання», набутий на теренах Буковини, що впродовж тривалого часу 

(1774-1918) розвивалася як складова Австро-Угорщини.  

Дослідження з історії освіти на Буковині (Л.Кобилянська, І.Ковальчук, 

Д.Пенішкевич, І.Петрюк, Л.Платаш, Л.Тимчук, Т.Шоліна) засвідчують позитивні 

тенденції у розвитку системи народного шкільництва у краї, започатковані у другій 

половині ХІХ століття прогресивними австрійськими реформами. Попри низку 

суперечностей і недоліків, зазначають дослідники, проведені у 60-70 рр. ХІХ ст. в 

Австро-Угорщині реформи початкової школи і педагогічної освіти загалом позитивно 

вплинули на розбудову системи шкільництва в краї, удосконалення змісту шкільної 

освіти, поліпшення фахової підготовки вчителів. 

Водночас наскрізною ниткою змагань українців Буковини за рідну школу 

впродовж усього періоду залишалася проблема вчителя. Суттєвого поліпшення, як 

стверджує Д.Пенішкевич, вимагали стан підготовки педагогічних кадрів і рівень 

забезпечення ними українських шкіл. Надзвичайно гостро постали питання 

матеріального становища і соціально-правового статусу українських вчителів.  

Значно погіршувала наявний стан шкільництва проблема учительських кадрів. 

Посол О.Барвінський на засіданні Палати послів у квітні 1894 р. вказав на кадрову 

незабезпеченість українських шкіл, негативно оцінив діяльність у них учителів-

румунів, які „рускої мови зовсім не знають і через те молодіж руску румунщать” [10, 

с.1]. Свідома громадськість вбачала в цьому чи не найпершу причину низької якості 

знань школярів.  

У Чернівцях існували з 1871 р. чоловіча, а з 1872 р. жіноча учительські семінарії, 

контингент учнів у них зростав, але мова викладання була німецькою. Незважаючи на 

те, що третину семінаристів становили українці, рідну мову вони вивчали тільки 3-4 

години на тиждень, тому не дивно, що деякі з них, за висловом І.Карбулицького, „до 

ладу бесідувати не вміли по-своєму” [12, с.92].  

Через відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів на учительських посадах 

були далекі від педагогічної професії люди. Статистичні дані, закумульовані в фондах 

Державного архіву Чернівецької області, підтверджують, що в 1904 р. на Буковині 

п’ята частина працюючих у початкових школах вчителів не мали ніякої освіти [6, 

арк.22]. Виразною у цьому відношенні є характеристика учительського складу 

буковинських шкіл, представлена у записах одного з небагатьох тогочасних 

представників української інтелігенції І.Никоряком: „...нездібні за рядового навіть 

при службі фінансів; збанкротовані ученики учительської семинарії і такі самі 

гімназисти; чернівецькі кухарки… взагалі люди тиняючі по білому світі і все те має 

прибіжище в народній школі з титулом учителя…” [13, с.3]. За «сприянням» шкільної 

адміністрації у школах учительські посади обіймали вчителі, які не мали відповідної 

фахової підготовки, зате були кузинками старостів, комісарів, інспекторів. З волі 

політиків-послів, а не Крайової Шкільної Ради, в школи на вчительські посади 

призначалися, за характеристикою І.Карбулицького, часто люди “зі звихненими 

екзистенціями і без дальшого образованя, які баламутять самих дітей, а станови 

наносять сорому” [17, с.1]. Передові освітяни вказували, що самі шкільні владні 
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структури сприяли тому, щоб народна школа не виконувала поставлених перед нею 

як суспільним інститутом завдань. 

Подальшій педагогічній освіті вчителів, підвищенню їх фахової підготовки з 

боку шкільної влади приділялася мізерна увага. Щорічні окружні шкільні 

конференції, які за своїм призначенням мали бути місцем обговорення актуальних 

шкільних проблем, вдосконалення навчальних планів, підручників, пропаганди 

кращого досвіду, як правило, проводилися формально і шаблонно. Освітян 

позбавляли права висловлювати будь-які критичні зауваження, проявляти ініціативу, 

а цілими годинами займалися лише «пережовуванням» різних шкільних інструкцій. 

За словами вчительського часопису «Промінь», у такому вигляді вони ставали 

«пародією властивих конференцій, ареною для сумаричного виконування 

інспекторського терору над вчителями» [11, с.67-68]. Бібліотек із відповідною 

науково-педагогічною літературою для самовдосконалення було обмаль. 

Система педагогічної освіти, яка існувала, аж ніяк не відповідала інтересам 

українського населення, була спрямована на гальмування розвитку рідного 

шкільництва. Прикро, але до розпаду Австро-Угорської монархії у регіоні не було 

повноцінних українських державних вчительських семінарій. Випускники німецьких 

чоловічої та жіночої семінарій змушені були вже на вчительських посадах 

«доучувати» рідну мову, бо калічили її так, що «аж сільським дітям було смішно» [18, 

арк.7]. 

Дискримінація українського населення простежувалася і в підборі викладацького 

складу цих навчальних закладів. Досить часто на посади вчителів, а то й директорів 

семінарій, призначалися люди, які не мали відповідної освіти, не кажучи вже про 

знання української мови. «Якимись двірськими наставниками, - називав таку 

категорію педагогів часопис «Промінь», - які в неможливий спосіб редукують число 

русинів» [1, с.208].  

Проблемною залишалися й підготовка вчителів для середніх навчальних 

закладів. Отримання кваліфікації викладача середньої школи було нелегкою справою, 

вимагало від кандидата глибокої спеціальної і загальнонаукової підготовки, сумління 

і великої витримки. Проте професія гімназійного вчителя дещо губила свою 

привабливість і почасти престиж. Важко здобувши фах, молодих людей не дуже 

принаджувала перспектива подальшої важкої праці і в школі, і над собою, переважали 

прагматичні інтереси.  

Політика самоусунення від вирішення наболілих проблем освітньо-шкільного 

життя, незацікавленість і байдужість до просвіти народних мас з боку австро-

угорських кіл знайшли своє логічне продовження і в зневажливому ставленні до 

особи вчителя. Питання забезпечення життєвого рівня педагогічних працівників, 

створення належних умов праці, побуту, відпочинку, гарантування людських прав і 

свобод у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття стояли дуже гостро.  

У жодній з країн Європи не існувало такого низького рівня заробітної плати, яку 

отримували народні вчителі Буковини, Закарпаття, Галичини – «… всього 200 і 

менше флоринів щорічно витрачає держава в Австро-Угорщині на народного вчителя, 

тоді як 400 флоринів - на утримання одного коня, 300 флоринів на злочинця», - із 

здивуванням писав з цього приводу наприкінці ХІХ ст.. прогресивний педагогічний 

журнал у Росії «Вестник воспитания» [16, с.123]. 

Незважаючи на проголошені державними законами наміри забезпечити вчителів 

такою мінімальною зарплатою, яка б зняла турботу про хліб і «дозволила би всі їхні 

сили посвятити школі» [15, с.374], основна маса освітян і їхні сімї постійно жили на 
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грані голоду, змушені були шукати побічних заробітків. «Бути сільським вчителем на 

Буковині – значить те саме, що бути вічним нуждарем», - писала газета «Буковина».  

Єдиної, уніфікованої системи оплати праці вчителя в Австро-Угорщині не 

існувало – кожний край це вирішував на свій розсуд.  

Заробітна плата вчителя залежала від того, в якому населеному пункті він 

працював. До першої категорії було віднесено місцевість, де кількість жителів 

становила 200 тис., а річна зарплата 500 ринських. У другій категорії (від 10 до 30 

тис.мешканців) – 400 ринських, у третій (з населенням менше 2 тис. жителів) – 300 

ринських. Для вчителів виділових шкіл існувало лише три категорії, де найменша 

платня становила 600 ринських. Педагогам призначалися п’ятилітні додатки, тобто 

підвищувала платня після кожних п’яти років праці на постійній посаді, додатково 

оплачувалося керівництво школою. Всім без винятку вчителям було заборонено мати 

інші джерела прибутків, крім основного місця роботи [19, s.319].  

Вчительська платня формувалася за рахунок податків, які стягувалися з громад і 

панських дворів, а також штрафів із населення за порушення закону про шкільний 

примус. Бідні, розорені сільські громади, не маючи змоги виплатити необхідні суми, 

приневолені були звертатися за дотаціями до окружних і крайових властей, що 

приводило часто до затримання видачі зарплати вчителям. У 1899 р. на Буковині було 

скасовано місцево-класну систему учительської платні (оплата праці вчителя 

залежала від категорії місцевості, в якій вони працювали, а не від педагогічного 

стажу, професійних якостей чи особистих заслуг)]. Рівень заробітної плати вже 

встановлювався на основі поділу вчителів на окремі групи залежно від займаних 

посад та стажу роботи [3, арк..81-85]. 

Посилення негативних тенденцій у ділянці навчання і виховання підростаючого 

покоління, погіршення становища педагогічних працівників викликало в середовищі 

української інтелігенції природний опір, зумовило процеси консолідації 

прогресивних сил, їх боротьбу за поліпшення підготовки вчительських кадрів та 

вироблення законодавчо регульованих механізмів їх соціально-правового захисту.  

 Зважаючи на дефіцит якісно підготовлених педагогічних кадрів, товариство 

«Українська школа» у 1908 р. заснувало дворічні приватні курси для підготовки 

української молоді до вступу в учительську семінарію та гімназію (народні школи не 

давали права вступу в середні навчальні заклади), в якій мова викладання була 

українська, а німецьку вивчали як навчальний предмет. Підготовчі курси розміщалися 

у двох кімнатах “Народного дому”, і з початку їх заснування було набрано 4 класи: 2 

для хлопців і 2 - дівчат [2, с.66]. 

З 1908 року на засіданнях товариства порушувалося питання про відкриття 

приватної жіночої семінарії із підготовчими курсами для неї. Уже в наступному 1909 

році 14 березня, на загальних зборах міської філії товариства «Руска Школа в 

Чернівцях» голова К.Петращук відзначив, як велику заслугу товариства – відкриття 

дворічних підготовчих курсів до вступу в учительські семінарії. На жіночих курсах в 

1 семестрі 1 року навчалася 21 учениця, 2-му семестрі - 23 учениці; на другому році 

відповідно 22 і 25. Чоловічі курси: 1 рік навчання – 29 і 27, 2-й р. – 20 і 25. Шкільна 

оплата становила 6 кор у місяць. Бідних учнів звільнили від оплати – платило 

товариство «Руська Школа», на що було виділено 3000 кор. Очолив курси Лев 

Галицький. Вчителі – професори гімназійні та з учительських семінарій. Плата 

вчителям була мізерною - 1 кор за 1 год, отже, вони «сповняли свої обов’язки не так 

за гроші, а головно з патріотизму …» [7, с.3].  
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30 серпня 1909 р. на спільному засіданні проводу «Руської Школи» і керівництва 

міської філії товариства ухвалено рішення заснувати приватну учительську семінарію 

для дівчат цього ж навчального року. У статуті цього навчального закладу було 

записано: «Задача сеї учительської семінарії: виображувати такі учительські сили, що 

своїми загальними та фаховими відомостями, своїм знанням і характером зможуть 

відповідати вимогам державного шкільного закону» [4, арк.9]. Директором семінарії 

призначено відомого на Буковині педагога Льва Галицького. Викладацький склад 

представлений такими: О.Бабюк, о.К.Балицький, М.Бендак, Т.Бриндзна, І.Кавуля, д-р 

Є.Кобринський, о.М.Копачук, д-р М.Кордуба, К.Костецька, Ю.Костюк, д-р З.Кузеля, 

М.Левицька, О.Левицький, Г.Никорович, К.Петращук, М.Петращук, М.Пилат, 

о.Д.Тащук, д-р Р.Цегельський. 

Станом на 1912/1913 н.р. виділ товариства «Українська школа» (така назва з 

1910 р.) вів повну дівочу вчительську семінарію з 2 підготовчими курсами (40 і 47 

учениць) та 4 класами вчительської семінарії. На кінець 1912-13 н.р. в семінарії 

навчалося 203 учениці [4, арк.9].  

Зважаючи на успішну діяльність семінарії та її користь для шкільництва краю, 

товариство «Українська школа» звернулося з клопотанням до Міністерства просвіти 

надати семінарії статус державної. У результаті позитивної відповіді розпорядженням 

Міністерства освіти від 8 березня 1913 р. приватній учительській семінарії надано 

статус державної, що засвідчило високу оцінку її діяльності [9, с.27].  

За мовою викладання, та й атмосферою, яка панувала в семінарії, заклад був 

чисто українським. Сприяла навчанню гарна бібліотека, на яку «Українська школа» 

виділила 550 крон; просторі класи, викладацький склад. Приміщення орендувало 

товариство в «Народному домі», маючи наміри придбати власний для семінарії 

будинок [8, с.20]. 

У книзі наказів та розпоряджень семінарії зафіксовано численні культурно-

масові заходи, які проводилися тут, зокрема, присвячені вшануванню творчості 

Т.Шевченка, Ю,Федьковича, М.Лисенка та інших видатних людей [5, арк..25].  

Найважливішою справою, за оцінкою очільників товариства «УШ», стала справа 

заснування у вчительській семінарії шкільної бібліотеки. Крім того, організовано 

«випозичальню шкільних підручників» для учнів чернівецьких середніх шкіл. У 

1914 р. визичило товариство книжок 17 учням у 47 примірниках [9, с.23] 

Учительська семінарія здобула велику популярність між українським 

громадянством Буковини. Майже половина учениць були селянськими доньками і 

після закінчення школи поверталися назад до села, щоб нести своїм братам і сестрам 

вогник освіти. 

Особлива увага в роботі товариства «Руська Школа» приділялася організації 

підготовчих курсів під час канікул для тих учителів, які прагнули скласти іспит з 

української мови. Товариство намагалося прискорити процес підготовки 

національних педагогічних кадрів. Прагнучи заснувати міщанські виділові школи, 

товариство зверталося до Крайової Шкільної Ради з проханням про відкриття курсу 

для підготовки вчителів до складання іспиту на здатність викладати в цих школах і 

тому подало клопотання про створення університетських курсів для народних 

вчителів. 

З 1907-1908 навчального року Міністерство освіти внаслідок клопотання 

товариства поділило Іспитову Комісію для кваліфікаційних іспитів народних і 

виділових шкіл на три окремі незалежні Комісії: німецьку, українську й румунську. 

Директором української Комісії іменовано крайового інспектора Омеляна Поповича. 
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Товариство разом з українськими послами до сейму в 1910 році добилося розподілу 

учительської семінарії на три національні відділення: українське, німецьке і 

румунське. Це був наслідок майже восьмирічної боротьби товариства за здійснення 

реорганізації учительських семінарій. 

Зрозуміло, що всі ці форми підготовки і підвищення кваліфікації вчителів у 

повній мірі проблему забезпечення українських шкіл педагогічними кадрами не 

вирішували. Проте це були реальні заходи, які свідчили про послідовну і розумну 

політику товариства в цій справі. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

В даному досліджені розкриваються проблеми патріотичного виховання та 

формування патріотичних цінностей молодого покоління в Україні. Автор аналізує 

причини, які впливають на національну ідентифікацію молоді, та визначає умови для 

ефективного патріотичного виховання, зокрема, студентів вищих навчальних 

закладів.  
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Ключові слова: патріотичні цінності, патріотичне виховання, національна 

ідентичність, часова перспектива, самореалізація. 

 

Проблема патріотичного виховання, формування патріотичних цінностей 

особистості потребує подальшої деталізації та наукового обґрунтування. У сучасній 

науковій літературі психологічні основи патріотичного виховання досліджували 

Б.Ананьєв, П. Блонський, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Петровський, 

П.Якобсон. Серед сучасних дослідників, які працюють над питанням патріотичного 

виховання та патріотичних цінностей особистості – Л. Середюк, І. Бех, П. Вербицька, 

П. Ігнатенко, А. Погрібний, В. Поплужний, Ю. Руденко, К.Чорна, О.Шестопалюк та 

ін. 

Патріотичне виховання населення, особливо молоді, спрямоване насамперед, на 

забезпечення цілісності нашої держави й формування в Україні єдиної політичної 

нації. Однак події на Сході та Півдні держави, а саме анексія Криму й війна на 

Донбасі показали, що 24 роки дана проблема, будучи на вустах у всіх, не стала 

домінантою повсякденного буття. За даними контррозвідки СБУ «15 тис. 

міліціонерів, прикордонників та співробітників спецслужб, перейшли на бік 

окупантів в Криму». Вдумаємось в ці цифри: « з 13 тис. військовослужбовців 

Збройних сил України, розміщених на той момент на півострові, лише 3,9 тис. осіб 

залишилися вірні присязі. І це ще непогано: серед співробітників кримського СБУ 

стали зрадниками 90% особового складу, а серед місцевих міліціонерів - всі 99%»[1]. 

Подібна ситуація і на Донбасі. 

Енциклопедичний словник з державного управління трактує «патріотизм» як 

«морально-етичний та політичний принцип, сутність якого полягає у почутті любові 

до рідного краю, Батьківщини, своєї країни. …В умовах утворення націй та 

національних держав Патріотизм стає частиною суспільної свідомості» [2, с.512]. 

Отже, можемо стверджувати, що базовими патріотичними якостями є: відчуття 

гордості за свій рід; ціннісне ставлення до Батьківщини, рідного краю; усвідомлення 

себе частиною українського народу [3, с.12]. Водночас варто розуміти, що 

психологічна модель особистості людини в процесі її формування та соціалізації 

визначає особистісні цінності як основу її індивідуальної активності, яка базується на 

мотивації щодо задоволення власних потреб. Отже, «особистісні цінності 

формуються в процесі соціалізації, досить складно взаємодіючи з потребами. Ціннісні 

орієнтації як вищий рівень диспозиційної системи, цілком залежать від цінностей 

соціальної спільності, з якою ідентифікує себе особистість» [4]. А як бачимо із 

наведених вище цифр, у переважної більшості державних службовців з Криму та 

Донбасу (як правило громадяни 30-40 років), скоріш за все, були проблеми з 

національною самоідентифікацією. Подібна ситуація свідчить, про серйозні упущення 

в процесі формування патріотичних цінностей як під час навчання у ВНЗ так і за 

місцем служби.  

Постає просте питання: чому за двадцять шість років незалежності не вдалося 

виховати громадян-патріотів своєї держави?  

Цікавим, в цьому контексті, є дослідження Ганни Палій, деякі результати якого 

оприлюднені у першому номері журналу «Політичний менеджмент» [5]. Автор 

розглядає проблеми української національної ідентичності крізь призму проблем 

національної безпеки, ширше – української національної держави. З такою точкою 

зору можна погоджуватися чи ні, але те, що ці проблеми накладаються одна на одну, 

перетинаючись у часі й просторі, не викликає сумніву. Проблема української 
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ідентичності в сучасних умовах поглиблюється проблемою самоідентифікації 

українців, які на даний час проживають в одній державі.  

 Сьогодні, частина «ура-патріотів» стверджує, що війна на Сході уже 

сформувала українську політичну націю. Безперечно, певна раціональність в їх 

твердженні є, адже на думку Е. Сміта «...війна мобілізує етнічні почуття й 

національну свідомість, стає об’єднавчою силою в житті спільноти і забезпечує 

міфами та спогадами наступні покоління» [6, с.37]. Однак реальність засмучує. На 

державному рівні пропаганда національної ідеї та патріотичних цінностей сьогодні 

перебуває в невизначеному стані. Половинчастість, компромісність, та невиконання 

ухвалених рішень, при повній відсутності їх популяризації засобами масової 

інформації, викликає, м’яко кажучи, не розуміння з боку активної частини населення. 

Водночас, так звана «професіоналізація» вищої освіти в контексті глобалізації, 

також не сприяє формуванню почуття патріотизму у студентської молоді. Вікові 

особливості роблять студентство особливо чутливим періодом до формування 

патріотичних цінностей. Патріотичне виховання студентів передбачає насамперед: 

формування ставлення до патріотизму як до соціально-моральної цінності; 

формування і розвиток позитивних мотивів діяльності студентів у процесі підготовки; 

формування у студентів практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення 

просвітницької роботи.  

Я. Коменський вважав, що найбільш важливими для зростаючої особистості є 

такі моральні цінності, як справедливість, шанобливість, ввічливість, добродійність, 

готовність служити старшим, вміння тримати себе з гідністю. Школа, на його думку, 

покликана формувати гармонійно розвинену високоморальну людину, якій 

притаманні такі патріотичні цінності, як благополуччя своєї батьківщини, готовність 

навіть життя своє віддати за її свободу й незалежність; навчання рідною мовою 

повинно лежати в основі освіти [7, с.274]. Тому «навчання у ВНЗ є важливим етапом 

соціалізації особистості, який глибоко пов’язаний із процесами саморозвитку 

особистості, особистісної самореалізації» [4].  

На жаль, сьогодні, більшість науково-педагогічних працівників ВНЗ ототожнює 

організацію патріотичного виховання студентів лише з викладанням навчальних 

дисциплін гуманітарної сфери, зокрема культурології, історії, соціології, розриваючи 

таким чином єдність навчально-виховного процесу.  

Для вирішення зазначеної проблеми виховна робота в університетах повинна 

проводитися за наступними напрямами: «визначення пріоритетних напрямків роботи 

з патріотичного виховання на сучасному етапі, збагачення змісту патріотичного 

виховання; розвиток форм і методів виховання на основі нових інформаційних 

технологій; посилення національно-патріотичної спрямованості в програмах 

соціально-гуманітарних дисциплін, необхідність застосування інноваційних форм 

педагогічного впливу на молодих людей, підвищення рівня підготовки, а також рівня 

сформованості патріотичної вихованості» [8, с.58]. 

Зважаючи на те, що завдання утвердження патріотичних цінностей – справа 

складна і довготривала, що частина дорослого населення України сповідує набір ідей, 

відмінних від української національної ідеї, на успіх можна розраховувати тільки 

активно працюючи на державному та регіональному рівні з цільовою аудиторією 

студентів та молодих державних службовців. Адже саме у них формується світогляд, 

виробляються благородні риси майбутнього громадянина, патріота своєї 

Батьківщини. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА УМОВ  

МАСОВИЗАЦІЇ ЗНАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ 

 

Наразі оголилися виразні регресивні феномени у сучасній освіті, які пов’язані з її 

масовизацією та інформатизацією. Інтелектофобія та імітація навчання 

призводять до зниження якості освіти й неосвіченості людей, що робить їх 

об’єктом маніпуляції. Потрібно терміново працювати над виробленням 

інформаційної культури, відновленням математичної освіти, цінності комфорту та 

гедонізму мають поступитися принципу активності. У складний час запитуваний 

інтелектуалізм, оскільки людину виховує незрозуміле 

Ключові слова: масова освіта, інформаційна культура, ефект Даннінга-

Крюгера, інтелектофобія, імітація освіти, аксіома Коула. 

mailto:a.pasnichenko@chnu.edu.ua


17 
 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси мали б забезпечити людству сталий 

безкризовий розвиток. Проте будь-який прогрес неодмінно супроводжується 

регресом. Чи може бути якісною масова освіта? Відповідь на це питання залежить від 

того, у якій Україні ми плануємо жити. Та загалом, чи плануємо жити в Україні? 

Інакше навіщо було б здійснювати усіх можливих заходів для погіршення та 

утруднення ситуації в освіти? Перше вересня вже не є святом [3]. Ані положення 

вузівського викладача, ані положення шкільного вчителя не стають краще, та й 

мотивації все менше [3].  

У навколонаукових колах при обговоренні результатів введення болонської 

освітньої системи в Україні вона визначається як «болванська». Сучасна ситуація 

характеризується як: - інтелектуальна деградація (С. Дацюк, О.Г. Невзоров, 

В. Шендерович), «масова деградація та архаїзація» (С. Дацюк, А. Ілларіонов), 

«інтелектофобія значної частини українців» (С. Дацюк), обскурантизм (Д. Биков), 

примітивізація, спрощення як індикатор закінчення епохи (Д. Биков, І. Єгорченко), 

імітація й деградація освіти, невігластво (І. Єгорченко), безвідповідальна 

поведінка/рішення та проповідування “девіативної” поведінки (І. Єгорченко, 

А. Ілларіонов) та рабська психологія як частина менталітету.  

За словами О.Г. Невзорова, рівень інтелекту обрушується катастрофічним 

чином: «Зараз дикунське первісне мислення стало нормою. Дурні всевладні і вони 

всюди». «Гірших всюди більшість» (В.Шендерович). Створюється жорстка ілюзія 

знань (за допомогою Internet) та «готовність людей до нерозуміння найпростіших 

речей». Якщо українська освіта готує працівників для ринку ЄЕС, то чи є в освітян 

зацікавленість у конкуренції, чи навпаки, впроваджуються «троянські освітні 

технології» (за О.М. Поддьяковим)? І. Єгорченко порівнює стан працівників освіти зі 

стокгольмським синдромом – заручники вкрай поганої ситуації та авторитарного 

керівництва змирились з вимогами імітувати навчання і вважають ворогами освіти, 

навпаки, тих, хто намагається щось змінити [6].  

Наприклад, на семінарі третього курсу майбутніх психологів ми отримали 

прохання надати «формулу відсотків» – «що від чого відняти треба»? Більшість цих 

дітей за роки байдикування та списування вже забули те, що мали б знати. Звичка 

імітувати навчання та впевненість у неможливості відрахування призводить до того, 

що студенти просто відмовляються виконувати завдання [6], тому отримати диплом 

зовсім без знань і навчання цілком можливо.  

І. Єгорченко стверджує: «На такій основі неможлива ніяка вища освіта, навіть 

гуманітарна – оперувати чисельними даними, простими формулами та відсотками 

потрібно в процесі навчання і юридичних та філологічних спеціальностей» [6], а з 

погляду батьків «математика взагалі нікому не потрібна», бо самі батьки її не 

використовують (як використовувати те, чого не знаєш?). Проте, дітей очікує 

складний світ, і орієнтація на “спрощення” навряд чи сприятиме мотивації та 

розвитку. Але «ніхто й не вимагає від викладачів реально вчити – треба правильно 

заповнити папери та виставити прийнятні для керівництва оцінки» [6]. 

Орієнтація на маскульт у запитах адміністрації та критеріях оцінювання якості 

роботи як студентів, так і викладачів, «загальна система виставлення позитивних 

оцінок без будь-яких знань» (І. Єгорченко) призводить до девальвації освіти. Тому 

масовизація освітніх послуг придушує якість контенту. Здатність розуміти складні 

тексти, критично оцінювати подану інформацію, формулювати гіпотези і висновки 

демонструють тільки 2% учнів, і такою є світова ситуація не лише серед школярів. 

Нездатність читати довгі тексти, аналізувати і перетворювати інформацію, невміння 
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спілкуватися наживо – вже сумна реальність [8]. Прохідний бал ЗНО при вступі у 

ЧНУ становить 124 б. із 200-т (це 62%), отже, на навчання приймаються люди, що 

здатні вчитися не вище найнижчої залікової оцінки (Е). «Вимушений набір в 

університети дітей з фактично початковою освітою» (чи «успішне вгадування») [6]. 

«Психології» навчають люди, які вважають «психологію не наукою».  

За аналізом Д. Бикова, «генії обов’язково піддаються цькуванню» [3]. “Занадто 

розумним” дітям надзвичайно некомфортно в класах, де інші вчитись не хочуть [6]. 

Це – не стільки створення рівних можливостей, скільки заявка на відтік мізків та 

нищення інтелектуального потенціалу країни. Сучасна вітчизняна література й освіта 

начебто зовсім відмовилися від пошуків нової людини. 

Мета: пошук можливостей прогресивного розвитку, запропонувати корекцію 

наявних феноменів в освіті на зміну констатації безнадійності; пошук нової людини 

та підбір адекватної освітньої стратегії.  

Однією з найважливіших ознак світової кризи є нездатність її обговорювати 

адекватною мовою. Європа сьогодні втратила свою інтелектуальну мову для 

осмислення того, що відбувається в світі [4]. Європа в інтелектуальному плані 

нездатна відповідати на виклики іншого (othering, make another) [4]: словами 

прикриваються різні монополії та архаїзації (нав'язування минулого). Народи 

фрагментуються на самодостатні громади та їх спосіб існування все менше пов'язаний 

із політикою, все більше – з мережевою комунікацією [4]. Якщо у людей немає 

майбутнього, вони з'ясовують стосунки і діляться на групи/класи [3]. А першим 

накидається на ослаблений організм вірус націоналізму. 

Група вчених зі США, Англії, Швеції, Бельгії, Голландії, Ірландії свідчать про 

зниження рівню інтелектуального розвитку у світі за останні 20 років (Майкл Вудлі, 

Ріган Мерфі і Ян де Ніенхуіс, Девід ді Сальво) [9]. За Йоном Мартіном Сундетом 

(Осло), швидкий приріст показників («ефект Флінна») був зафіксований лише в 1950-

1960-х роках, потім темпи приросту уповільнилися. В середині 1990-х приріст 

припинився; за деякими показниками (зокрема арифметичними навичками) 

спостерігається повільне, проте неухильне зниження. 

За Майклом Шайером (Лондон), за останні два десятиліття рівень розуму 

британських школярів знизився на 25%. Шайер переконаний: уся справа у сучасній 

культурі, яка перешкоджає розумовому розвитку, прямо називаючи теперішнє 

покоління "забитими комп'ютером" [9]. Томас Тісдейл (Копенгаген), Джеральд 

Кребтрі (Стенфорд), Маркус Йокела (Гельсінкі) стверджують: зниження відбувається 

повільне, але постійне. Значимість розумових здібностей знизилася, тому й немає 

стимулу до їх розвитку, а сама ідея «розуму» конфліктує із поняттям лояльності [2]. 

Аксіома Коула говорить: «Сума розуму на планеті – величина постійна, а 

населення постійно зростає» тому, чим людей більше, тим вони менш розумні 

окремо. Перенести цю аксіому можна і на окремо взяті верстви суспільства або 

соціальні групи. Так, за С. Демурою: інновації завжди призводять інфляцію – 

здешевлення виробленої продукції. Зростання сукупного споживацького попиту різко 

знижується. Коли освіта стає кількісною, вона завжди втрачає якість.  

Діалектичний закон переходу кількості у якість мабуть не діє одразу, він значно 

відтермінований, оскільки першим ефектом є «провисання» і пробуксовування 

системи: в освіту вливається велика кількість людей, не усі з яких «готові 

отримувати» освіту, чому знижується «планка» у вигляді середнього інте-

лектуального рівня, а тому й середнього академічного рівня навчання. За словами В. 
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Шендеровича, найгірше за останні десятиліття відбулося – масове обвалення 

інтелігентської етики. 

Не було чудового навчання після скасування відсіву учнів і запровадження 

масової освіти [6]. Погані знання з математики студентів і викладачів призводять до 

примітивізації та імітації навчання і з інших предметів [6]. Через інтенсифікацію 

освітнього процесу відбувається скорочення аудиторних годин на вивчення курсу, а 

тому й скорочення викладацького складу, що тягне за собою «необов’язковість» 

присутності студентів на заняттях. 

Поява функціональної неграмотності в розвинених країнах співпала з переходом 

в інформаційне суспільство [8]. У 2003 р. частка громадян США, чиї навички письма і 

читання були нижче мінімуму, склала 43%. За Сандрі Шеєресом, у Німеччині 14% 

дорослого населення можна назвати малограмотним. У 2003 р. у Росії достатніми 

навичками читання володіли лише 36% школярів. А у 2006 р. 42% британських учнів 

не в змозі досягти базового рівня англійської мови. Дорослі та люди похилого віку 

також втрачають навички читання і мислення, якщо вони не потрібні їм в 

повсякденному житті. 

За нашими спостереженнями, функціонально безграмотні студенти ВНЗ при 

читанні часто артикулюють губами або навіть озвучують прочитане. Додаткова 

складність в тому, що навичка читання і письма має прямий зв'язок з умінням 

виробляти будь-який інформаційний контент, тобто відповідає за креативність в 

мережевому розумінні терміна. Ми живемо в світі функціонально неписьменних 

людей, який створений «для них» – все прагне до первозданної, дитячої простоти й 

нав'язливості: реклама, twitter, рівень преси, літератури [8].  

Читати/писати великі, стрункі аналітичні статті вміють одиниці у процентному 

співвідношенні. Якщо знання і талант швидко орієнтуватися в незнайомому 

середовищі стали критеріями соціального зростання індивіда, то функціонально 

неписьменні люди непридатні до евристичної діяльності, вони погані читачі й 

глядачі, тому вважають за краще грубу прямолінійну поп-культуру [8].  

Деградація першочергово торкнулася всіх сфер діяльності, які пов'язані зі 

словом. І якщо раніше масу відрізняв лише поганий смак, то тепер навіть неякісний 

контент вони сприймають лише в адаптованому вигляді: у дослідженні Literacyinthe 

Adult Client Population (Jones & Bartlett Publishers) наводяться рекомендації, як писати 

тексти для функціонально неписьменних людей. Більшість рекламних меседжів 

оформляються саме за цими законами. 

Причини функціональної неграмотності Д. Сокологорська вбачає у збільшенні 

чисельності інформаційних потоків, у 60-70-ті рр., коли телебачення стало 

кольоровим і масовим, бо радіо – складне, треба напружуватися і концентруватися 

[8]. Суцільна грамотність оголила той факт, що шкільне навчання не завжди дає на 

виході компетентних людей. Однак тільки з поширенням нових каналів комунікації 

(TV, computer, digital-media) проблему стало неможливо ігнорувати. Раніше вчені 

шукали спосіб боротися із функціональною неписьменністю, тепер вони шукають 

шляхи взаємодії з нею через поширеність явища.  

Кріс Андерсон вбачає небезпеку надмірного Internet-захоплення. До сих пір 

суспільство не виробило певної інформаційної культури, навіть стає ще гірше в міру 

того, як інформаційний простір комерціоналізується. Функціонально неписьменна 

людина – кращий споживач, який легко піддається маніпуляціям. Злидні породжують 

злидні (і в інтелектуальній сфері теж). Зараз молоді батьки дають дитині планшетку з 

іграми в півтора-два роки, коли ще не сформовані прийоми інформаційного 
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самозахисту. Ранній доступ до інформаційних потоків, що забезпечують задоволення 

і релаксацію, веде до стрімкої деградації й атрофії синтетичних функцій мислення. 

Оступаченими людьми, які розбещені божевільним споживанням, дуже легко 

маніпулювати (Ю.М. Арабов, Д. Биков), але неможливо мобілізувати [2]. 

Сьогоднішнє пострадянське населення розслаблене і позбавлене стимулу до життя і 

праці.  

У системі освіти математика втратила роль бар’єру для подальшого навчання, 

доступу до керівництва та відповідальних посад для тих, хто зовсім не хочуть і не 

можуть вчитись, не вміють думати, не здатні приймати раціональні рішення [6]. На 

керівному та експертному рівні виявляється ефект Даннінга-Крюгера [10], коли 

некомпетентні люди твердо впевнені у своїй компетентності, приймають 

нераціональні/безвідповідальні рішення, просувають інших некомпетентних людей та 

принижують компетентних, репродукують та культивують невігластво на наступних 

рівнях та у наступних поколіннях.  

Науковці у всіх галузях потребують знання основ оцінки наукових досліджень, 

що потребує знання статистики та аналізу даних. Погані знання математики 

призводять до ефекту абсолютизації чисельних показників без розуміння їхньої 

сутності, й абсурдних висновків на основі нерелевантних чисел. Як приклад, масове 

захоплення різноманітними рейтингами, які часто взагалі не відбивають якості 

університетської освіти чи рівня знання [6]. 

І. Єгорченко закликає «усвідомити та проаналізувати ситуацію, припинити 

брехати суспільству» [6], вибрати варіанти реалістичної оцінки результатів навчання 

та відбору для подальшого навчання – хоча б для обмеженого навчання науковим та 

критичним спеціальностям. Те, що останнім часом коїться у контексті освіти у світі, 

дозволяє нам зробити аналіз на базі уявлень С. Дацюка про особливі класи подій [5]:  

- "феномен спонтанної деструкції" (ФСД) – непрогнозовані масові руйнівні 

події, які пов'язані або з безпричинною агресією локальної соціальної групи, або з 

несподіваним руйнуванням культури в різних соціальних сферах несвідомо 

спрямованою волею дезорієнтованих людей; 

- "феномен спонтанного творення" (ФСТ) – позитивні творчі події, порівняння 

яких ми наводимо у таблиці 1. 

Таблиця 1. Порівняння феноменів спонтанної деструкції та спонтанного 

творення (розроблено А.Е. Пасніченко 10.2017 на основі: [1;2;5;6;7]) 
"Феномен спонтанної деструкції" (ФСД) "Феномен спонтанного творення" (ФСТ) 

Непрогнозовані масові руйнівні події Позитивні й тому мало помітні, як все добре 

Частіше помічаються, оскільки є дуже небезпечними, 

часте втілення під час світов. кризи 

Відбуваються в історії людства надзвичайно рідко 

Поява координуючого ядра перетворює на "процес 

спрямованої деструкції" (ПСД), який призводить до 

ще масштабніших руйнувань  

Перетворюється на "процес спрямованого творення" 

(ПСТ) 

 "Олігархічний консенсус" в Україні 

 Стратегія "ботів" у соцмережах 

 Брекзіт 

 Стокгольмський синдром (І. Єгорченко) 

 Донбаський синдром (С. Дацюк) 

 Фашизм як екстаз падіння, захоплення порушенням 

всіх моральних кордонів [1]. Екстаз падіння – це 

сильне почуття (Д.Биков) 

Сучасних подій мало: генерує І. Маск – чи не єдина 

надія людства. Дефіцит уособлення є критичним для 

настання прогресу (Дацюк) 

 Поява соціальних мереж  

 Помаранчева Революція 2004-2005  

 Революція Гідності 2013-2016  

 "Сингулярність" в майбутньому [7] 

 Емоція вище за екстаз падіння – утвердження своєї 

самоцінності, самоповаги [1] 

Події ФСД творяться через розмежування Творяться через об'єднання, сьогодні – винятково з 

позиції цілого людства 

Індикатор – події завжди пов'язані з руйнуванням та Події одразу спрямовані на "потім"; здатність не 
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агресією, спрямовані на руйнування передусім. 

Агресія може бути безпосередньою чи навіть 

індукованою 

тільки творити нове та позитивне, але і здатність 

психологічно/соціально опиратися агресії, спрощенню 

та руйнуванню [5] 

Генератори подій ФСД «дуже люблять спрощувати 

та звужувати» (обмежуються своєю країною, 

нацією, власним регіоном, локацією чи своєю 

персональною долею) 

Щонайбільш масштабно та складно осмислені дії. 

Інтелектуали повинні складно осмисляти руйнівні 

події в контрдискурсії з простими відповідями на 

складні питання  

Потрібно розпізнавати та аналізувати події ФСД Події ФСТ не варто прогнозувати, і не варто духовно 

лінуватися. Генерувати самостійно  

Агресія породжує іншу агресію Протидіяти ФСД прямо не потрібно/не варто 

Обскурантизм (Д. Биков) Просвітництво  

Інтелектофобія (С. Дацюк) Інтелектуалізм реабілітовано у складний час 

Призводить до регресу  Призводить до прогресу 

Складність механічна (труднощі): вимоги у вищій 

освіті – щоб все було приведено у відповідність із 

плоскими, убогими уявленнями 

Складність органічна – тобто, тонка організація 

(Д. Биков) 

Втілюють народи, орієнтовані на «проживання 

життя». У кризі ніхто не думає про баланси, а тільки 

про виживання (О.М. Сокуров) 

Втілюють народи, що орієнтовані «жити життя» 

(О.М. Сокуров)  

Саме неадекватність світового правлячого класу призводить до того, що 

кількість ФСД світового рівня постійно зростає. Небезпека перетворення ФСД у ПСД 

в Україні усвідомлюється лише деякими громадськими діячами, але стійкого 

інтелектуального спротиву цьому руйнуванню нема [5], оскільки інструменти 

утримання влади універсальні, а інструменти зростання – різні. 

У світі зараз відбуваються дві тенденції: 1) зростання впливу соціальних мереж, 

тобто наростання постійного спілкування і 2) все більше відсторонення від життя в 

колективі [3]. Згідно Кобо Абе, схильність до ізоляції, тенденція випадання з життя – 

це одна з рис прогресу, а наростаюча ізоляція у «людини-ящика» (у Кобо Абе) – це 

добрий знак: це індивідуалізація, замикання в собі, розміщення себе у «власному 

світі». Спілкування же – це процес імітаційний. Реальне спілкування відбувається 

телепатично, а соц. мережі Д. Биков вважає прообразом телепатії [3].  

Так, розквіт генія завжди супроводжується ситуацією самотності. Геній завжди 

трагічно самотній в момент своїх вершинних досягнень [1]. Отже, сфера сакрального 

сьогодні перемістилася «фізіологічно вище» – пішла від «сфери розмноження» до 

«сфери осягнення» [3]. Зараз відбувається докорінна зміна процесу переробки 

інформації (Ю. Латиніна): людина тепер не споживає те, що їй нав'язують 

централізовано, вона сама формує своє інформаційне поле.  

Має втілюватися модерністський принцип: людина не має залежати від своїх 

початкових даностей, людина – це те, що вона зробила із себе. Людина живе не для 

гедонізму, не лише для задоволення своїх безпосередніх потреб [2]. Варто шукати 

баланс між комфортом та необхідністю привчатись до праці [6]. Ніякого способу 

повністю позбавитись від абстракцій у навчанні немає, оскільки це обмежує 

можливості життя і розвитку людини. Інтелектуалізм реабілітований в складний час 

[1], оскільки людство – це мислячі істоти, які в мисленні виявляють свої межі і 

одночасно придумують і реалізовують їх подолання [4]. 

На думку Д. Бикова, сьогодні затребуваний образ вольового і жорсткого вчителя 

– людини, яка страшними, жорсткими заходами повертає учня до його призначення 

[3]. «Загравання з учнями ні до чого не призведе. Зараз ми ведемо оборону, але скоро 

ми перейдемо у наступ пропаганди освіти. Обскурантизм більше терпіти не можна. 

Ми бачимо, до чого це призводить» [3].  

Людину виховує незрозуміле, людина формується при зіткненні з незбагненним 

(за педагогічного погляду Стругацьких). Підкреслення світу як «жорстокого дива» – 
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це головне завдання педагога [3]. Американці кажуть про інтелект: «Use it or lose it» 

(використовуй, а то втратиш). Коржибські (Korzybski, 1994) підкреслював, що 

елементалізм бере початок у примітивних розумах і мовних формах і працює нам на 

шкоду, тому тренувати мозок треба постійно. 

Таким чином, мова йде про рівень контакту, рівень духовної, культурної 

відповідності. Отже, навчаючи людину мистецтву, музиці, поезії, математиці із 

самого дитинства, формуючи духовну потребу, члени соціуму думають про генофонд, 

про інтелектуальне суспільство майбутнього (М. Казіник). 

Вважаємо невірним намагання вирішити глобальні проблеми освіти лише 

педагогічним або психологічним шляхом. Потрібна консолідація зусиль соціуму у 

багатьох напрямках одночасно, які працюють на одну мету – забезпечення належного 

рівня освіти задля розвитку суспільства в цілому, для забезпечення цивілізаційного 

прогресу людства. Інакше й нашу цивілізацію спіткає процес руйнації та вмирання. 

Проти соціального хаосу є лише одна, дуже слабка, але найбільш ефективна контрдія, 

– управління смислом через свідомість тих, хто ще готовий дослухатися до 

осмислених речей. Ті, хто не готові думати та дбати про смисл, будуть знищені 

хаосом спонтанних чи спрямованих деструкцій. 
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and the Imitation of teaching lead to a decrease in the quality of education and the lack of 

knowledge of people, which makes them the object of manipulation. We must urgently work 

on the development of information culture, the restoration of mathematical education, the 

value of comfort and hedonism should give way to the principle of activity. The 

intellectualism is necessary for society in difficult times, because a person is getting 

educated by incomprehensible something. 

Key words: mass education, information culture, Dunning-Kruger's effect, phobia of 

the Intellect, simulation of education, Cole axiom. 
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У статті осмислено роль сучасної освіти як інтелектуального ресурсу 

ефективності змін, пов’язаних з демократизацією управлінського суспільства. 

Виділено основні проблеми, які слід долати в процесі підготовки фахівців, 

використовуючи інноваційні підходи для реалізації нових програм. Звернено увагу на 
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Знання – це не тільки засіб виховання. 

Справжнє виховання і знання – це основа  

людської взаємодії, людського життя. 

Народна мудрість. 

Перспективи розвитку сучасного українського суспільства цілком справедливо 

пов’язують з освітою та молоддю. Молоде покоління, як основний носій потенціалу 

суспільства, з часом стає суб’єктом усіх соціально-економічних, політичних та 

суспільних перетворень, яких так потребує державотворчий процес в сучасній 

Україні. 

Цивілізація вступила в четверту стадію історичного поступу - постіндустріальну, 

інформаційну. На перший план вийшли такі чинники суспільного розвитку, як освіта і 

наука, культура та виховання особистості. Високий професіоналізм, мовна 

підготовка, знання комп’ютера, реалістичний світогляд і моральні якості людини – 

справедливо розглядають сьогодні як фундаментальні чинники прогресу. З огляду на 

те, що ці якості особистості формуються через освіту, яка поступово, щораз 

потужніше виходить на передові позиції суспільного прогресу. Тому правомірно слід 

вважати, що інвестиції в освіту – це інвестиції у розвиток людини, в процес 
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позитивної суспільної динаміки, позитивних змін для людини як найкращого Божого 

творіння. 

Орієнтир для сьогоднішнього українського суспільства – європейський вибір та 

утвердження європейських стандартів у всі сфери суспільного буття. Розгорнута й 

розгалужена, серйозно, по-сучасному осмислена освіта, що реалізується в 

європейському просторі, забезпечує підготовку конкурентоспроможної особистості, 

фахівця на стратегічну перспективу, людини – інтелектуала й людини – практика як 

головного суб’єкта демократичного розвитку в будь-якому суспільстві [6;7;13]. 

У процесі динамічного розвитку, суспільних змін та потреб модернізації 

турбулентного українського суспільства, сучасна освіта повинна базуватися на таких 

принципах: 

 розширення комунікативних засад у навчальному процесі; 

 світоглядному плюралізмі; 

 висококваліфікованого, фахово – компетентного науково – освітнього 

педагогічного складу вчителів патріотів – наставників; 

 новітній навчально-освітній базі класів, кабінетів наповнених новими 

технологіями; 

 наявності сучасних комп’ютерних технологій, розширенні дистанційного 

навчання; 

 впровадження у зміст освіти новітніх технологій та світових інноваційних 

досягнень; 

 людиноцентризмі та елітності; 

 самоорганізації та саморозвитоку особистості; 

 навчанні впродовж життя; 

 поглибленому чуттєво – емоційному сприйнятті ділових відносин 

тощо[2;8;14]. 

Сьогодні підготовка фахівця з позицій високих якісних рис має 

супроводжуватися створенням умов для реалізації їхнього потенціалу в сучасній 

Україні. Слід наголосити, що в сучасній Україні відповідною має бути і зворотна 

реакція – пошанування суспільством і державою талановитої молоді. Талант має бути 

пошанованим та не повинен бути бідним. Талановита молодь сьогодні залишає 

Україну, реалізуючись в інших країнах, де віддає свої знання на прогресивний 

розвиток інших, бо ми недостатньо турбуємо про молодь про можливості навчання та 

гідного працевлаштування. 

Сучасне демократичне суспільство, яке сьогодні прагнемо побудувати в Україні, 

потребує нового підходу до інтелектуального ресурсу фахівця, який може 

забезпечити освіта і культура, мистецтво і релігія, нова державницька ідеологія і 

мораль, що на сьогодні в Україні не в перших рядах із-за низки проблем: кризовості, 

гібридної війни та відтоку молоді за кордон у зв’язку з безробіттям та низькою 

заробітною платою. 

Найважливішими рисами майбутнього фахівця, які повинна сформувати 

освітянська еліта сьогодні для України, мають бути: 

 вміння і бажання створювати результат; 

 здатність нести відповідальність і приймати рішення з належним рівнем 

ризику; 

 бути готовим починати процеси змін управляти ними і використовувати їх в 

інтересах установи, організації, колективу; 
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 формувати в процесі надбання фаху в особистості здатність швидко приймати 

професійне рішення; 

 бути здатними передбачати майбутнє; 

 формувати державницький світогляд щодо проблемності державотворення; 

 відчувати ситуацію, в якій ти знаходишся; 

 здатність бачити та виокремлювати головне; 

 бути наполегливим; 

 уміти управляти собою; 

 мати повагу до інших; 

 життєстверджувати успіх у процесі праці та самовдосконалення тощо. 

Поява інноваційних елементів у сучасній освіті та практиці життя, вимагає 

нових орієнтирів щодо підготовки професійної компетентності майбутнього 

спеціаліста, які мають проявлятися в усіх його складових, а саме: 

 професійній компетентності; 

 професійній придатності; 

 професійній затребуваності; 

 професійно-кваліфікаційній мобільності; 

 здатності до творчої праці у професійній сфері; 

 здатності до усвідомлення бути лідером свого життя; 

 професійній успішності; 

 професійній відповідальності тощо. 

Сучасні зміни в освіті, що спрямовані на інноваційно інтелектуально-

прагматичний ресурс – складний і тривалий процес, пов'язаний із професійною, 

організаційною, морально-психологічною та ідеологічною переорієнтацією в процесі 

підготовки та перепідготовки кадрів. Це шлях переходу від процесів до результатів, 

від діяльнісного централізованого контролю – до звітності за результати діяльності 

кожного. Це процес переходу від споживання успадкованих інтелектуальних ресурсів 

до розвитку власних професійних рис, причому цей розвиток є постійним, оскільки 

триває впродовж усього професійного перебування на роботі особи. 

Інноваційна освіта сьогодні орієнтується на максимальний розвиток творчих 

здібностей особистості майбутнього фахівця, що навчається, а також на створенні 

системи соціальної мотивації й саморозвитку індивіда на основі поєднання 

нормативної зумовленості підвищення професійної кваліфікації й особистісної 

зацікавленості в ній через набуття професійної компетентності [1;12]. 

Глибокі зміни в політичному, соціально-економічному розвитку Української 

держави спричинили усвідомлення необхідності становлення професійної освіти на 

інноваційних засадах. Основна місія системи професійно-компетентної освіти полягає 

в її спроможності на проведення ринкових економічних реформ, розбудову 

демократичної держави та громадянського суспільства. Сучасна освіта в Україні має 

усі шанси і об’єктивні основи ввійти в групу найкращих світових освітніх центрів і 

стати інтелектуальним ресурсом світового прогресу, бо така заявка українських 

освітян уже зроблена по багатьох наукових напрямках. 

На даному етапі в Україні має місце децентралізація влади, створення 

територіальних громад, утвердження їх ефективної та результативної діяльності 

вимагає від освітян серйозного ставлення до підготовки, сучасних, професійно - 

компетентних підготовлених кадрів, бо має місце ціла низка проблем у системі 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів, а саме: 
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 відсутність якісних навчальних програм інноваційного типу на рівнях 

державної служби та місцевого самоврядування; 

 недостатньою є орієнтація та організація навчального процесу. що спрямована 

на ефективну та результативну діяльність органів державної служби і місцевого 

самоврядування в територіальних громадах; 

 нерозробленість концепції кадрової політики, мовної культурита 

просвітницької роботи серед громадян територіальних громад та суспільства тощо. 

На даному етапі слід звернути увагу та наголосити на серйозне ставлення в 

сучасному українському суспільстві до мовної культури та на справжній 

інноваційний освітянський підхід державницького характеру. 5 вересня Верховна 

Рада України схвалила в другому читанні закон «Про освіту». Згідно статті 7 закону, 

починаючи з 1 вересня 2018 року дошкільну та початкову освіту діти можуть 

отримувати мовою нацменшини, при цьому паралельно вивчаючи державну мову. З 

5-го класу діти будуть починати вчитися державною мовою, а мову національної 

меншини вивчати як окрему дисципліну. Якщо мова нацменшини відноситься до мов 

Європейського Союзу, то на ній можливе викладання однієї або декількох дисциплін. 

для дітей, які зараз навчаються на мовах нацменшин передбачений перехідний період 

до 1 вересня 2020 року. Ці діти будуть отримувати середню освіту з поступовим 

збільшення кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою, а з 

2020 року повинні перейти на навчання державною мовою.  

Мова – душа народ, усі мови в державі мають бути пошановані, але функції у 

держави різні [9]. 

Кризова ситуація в країні може змінитися в бік соціально-економічного прогресу 

тільки за умови досягнення «критичної маси» керівників, менеджерів, державних 

муніципальних службовців, коли покращити якість професійних знань, умінь і 

навичок. Для досягнення цивілізованого й ефективного ринку праці й забезпечення 

виходу країни до освоєння якісно нового життєвого простору громадян потрібно 

«перевчити» значну кількість службовців різного рівня. Освіта, кадри, управління 

повинні стати вирішальними факторами подолання кризових станів та становлення 

процесу прогресивних змін у суспільстві  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В США 

 

Стаття присвячена специфіці процесу акредитації закладів та програм вищої 

освіти США. Автором проаналізовано зміни в українській системі вищої освіти, які 

актуалізують вивчення закордонного досвіду забезпечення якості вищої освіти. 

Охарактеризовано основні кроки процесу акредитації, розкрито типи акредитації 

та типи акредитаційних організацій, визначено органи, які здійснюють зовнішнє 

визнання акредитаційних організацій в США.  

Ключові слова: вища освіта, забезпечення якості вищої освіти, США, 

акредитація, типи акредитації, типи акредитаційних організацій. 

 

Закон України «Про вищу освіту», прийнятий 1 липня 2014 р. передбачав значні 

зміни в системі вищої освіти нашої держави, що в свою чергу поставило перед нею 

чимало нових викликів та породило значну кількість дискусій. Чільне місце в цьому 

контексті займають питання, пов’язані із забезпеченням якості вищої освіти, і зокрема 

із створенням та забезпеченням діяльності Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. Зрештою 5 вересня 2017 р. разом із прийняттям нового Закону 
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України «Про освіту» було внесено цілу низку змін до Закону України «Про вищу 

освіту», у тому числі і щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти.  

Слід відзначити також те, що в 2015 р. було затверджено також нові «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти», а також новий «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти».  

Вище викладені зміни значною мірою вплинули на специфіку підготовки 

фахівців в нашій державі. Так, було об’єднано або розділено значну кількість 

колишніх напрямів підготовки/спеціальностей, досі не має затверджених стандартів 

вищої освіти для нових спеціальностей, окрім того, за рішенням вчених рад вищих 

навчальних закладів можуть відкриватися різні освітні програми в межах окремих 

спеціальностей, втім особливості акредитації таких освітніх програм теж на разі не є 

врегульованими. Все це зумовлює актуальність проблеми забезпечення якості вищої 

освіти в нашій державі.  

З огляду на вище викладене, цікавим видається вивчення закордонного, і 

зокрема американського, досвіду оцінювання якості вищої освіти, адже традиції 

оцінювання якості вищої освіти в США сягають ще кінця ХІХ – початку ХХ ст. Так, з 

1885 по 1895 рр. було засновано чотири регіональні асоціації шкіл та коледжів (Нової 

Англії, Середньоатлантичних штатів, Північно-центральних штатів та Південних 

штатів), які спершу концентрували свою діяльність на встановленні тісніших 

контактів між коледжами та середніми школами, а також встановлювали стандарти 

підготовки до навчання в коледжах, однак пізніше взяли на себе функції акредитації. 

Ще дві регіональні асоціації було засновано пізніше [3,c.27]. В 1912 р. групою 23 

приватних кар’єрних шкіл було створено Національну асоціацію акредитованих 

комерційних шкіл (the National Association of Accredited Commercial Schools), яка 

стала однією з перших національних акредитаційних агенцій [2]. 

Слід відзначити, що в США заклади вищої освіти функціонують із значним 

рівнем незалежності. В цій країні немає Міністерства освіти чи іншого 

централізованого федерального органу влади, який б здійснював контроль за 

післяшкільними освітніми інституціями, водночас у різних штатах допускається різна 

міра контролю за освітою. Внаслідок цього, американські заклади освіти можуть 

сильно відрізнятися за характером та якістю їхніх освітніх програм [3]. 

Акредитація є процесом зовнішньої перевірки якості, яка створюється та 

застосовується у вищій освіті для того, щоб досліджувати коледжі, університети і 

програми на предмет забезпечення і покращення якості [4]. 

Акредитаційний процес в США є децентралізованим; акредитація здійснюється 

значною кількістю незалежних, неурядових агенцій. Через мережу акредитаційних 

агенцій майже кожний заклад вищої освіти в цій країні є акредитованим [2]. 

Органи влади, як на рівні федерації, так і на рівні штатів, покладаються на 

акредитацію у питаннях академічної якості [4]. 

В США є два основних типи акредитації: інституційний та спеціалізований (або 

програмний). Інституційна акредитація застосовується в цілому до закладу освіти, 

вказуючи на те, що усі його складові функціонують для досягнення мети закладу. 

Спеціалізована чи програмна акредитація зазвичай застосовується до програм, 

відділень чи шкіл, що є складовими закладу освіту. Піддаватися акредитації може 

коледж чи школа в межах університету, але також і навчальна програма в межах 

дисципліни [3]. 
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Акредитація закладів освіти та програм не є постійною і відбувається за 

циклами, тривалість яких може складати від кожних кількох років до 10 років. Заклад 

освіти чи програма, які піддаються акредитації повинні пройти через низку кроків, які 

визначаються акредитуючою організацією. Вони включають: 

- самовивчення – підготовка закладом освіти чи програмою письмового огляду 

діяльності, який базується на стандартах відповідної акредитуючої організації; 

- експертний огляд – здійснюється професорсько-викладацькими та 

адміністративними фахівцями з професії на основі документації самовивчення. 

Експерти складають більшість членів акредитаційних комісій чи рад, які приймають 

рішення про статус акредитації; 

- відвідування на місцях – зазвичай акредитуюча організацію надсилає 

відвідуючу команду для перевірки закладу освіти чи програми, яка базується на 

результатах самовивчення. На додачу до експертів, такі команди можуть включати 

громадських членів (осіб не з академічного середовища, які однак зацікавлені у сфері 

вищої освіти). Учасники команд беруть участь в такій роботі добровільно і зазвичай 

не отримують за це компенсацій; 

- прийняття рішень акредитуючою організацією – в таких організаціях існують 

органи (комісії), які приймають рішення та включають осіб з адміністративного та 

професорсько-викладацького складу, а також громадських учасників. Такі комісії 

приймають рішення про первинну чи поточну акредитацію закладів освіти чи 

програм, а також про відмову у акредитації. 

- періодичні зовнішні перевірки – заклади освіти та програми повинні 

піддаватися перевірці з плином часу, зазвичай при цьому вони щоразу готують 

документацію самовивчення та піддаються відвідуванню на місцях [4]. 

Акредитаторами виступають приватні освітні асоціації регіонального чи 

національного масштабу. Вони розробляють критерії та здійснюють експертне 

оцінювання відповідності закладів і/чи програм цим критеріям [3].  

Хоча акредитатори проголошують стандарти для забезпечення якості освіти, 

вони не мають юридичного контролю над закладами освіти чи програмами [3]. 

В США діє чотири типи акредитаційних організацій [4]: 

1) Регіональні акредитатори – акредитують державні та приватні, переважно 

неприбуткові, двох та чотирьох річні заклади, які забезпечують здобуття ступеня. 

2) Національні акредататори, пов'язані з вірою – акредитують релігійно 

афілійовані та засновані на доктринах заклади освіти, які забезпечують здобуття 

ступеня та переважно є неприбутковими. 

3) Національні акредитатори, пов'язані з кар'єрою – акредитують пережно 

прибуткові, пов'язані з кар'єрою заклади освіти, незалежно від того чи вони 

забезпечують здобуття ступенів.  

4) Програмні акредитатори – акредитують специфічні програми, професії чи 

окремі школи. 

Акредитуючі організації фінансуються в основному за рахунок річних внесків 

від закладів та програм, які акредитуються, а також коштів, які заклади та програми 

оплачують за проведення акредитаційних перевірок. У деяких випадках акредитуюча 

організація може отримати фінансову допомогу від спонсорських організацій, окрім 

того акредитуючі організації можуть отримувати кошти на спеціальні ініціативи від 

уряду або приватних фондів [4].  

В США акредидатори є підзвітними закладам освіти та програмам, які вони 

акредитують, а також перед громадськістю та урядом. Акредитатори постійно 
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здійснюють організаційну самооцінку та повинні мати процедуру внутрішнього 

оскарження. Окрім того, періодично акредитатори проходять процедуру зовнішнього 

визнання, яка значною мірою нагадує процедуру акредитації. Визнання здійснюється 

або Департаментом освіти США (the United States Department of Education) або 

недержавною Радою з акредитації вищої освіти (the Council for Higher Education 

Accreditation). Мета процесу визнання при цьому є різною: Рада з акредитації вищої 

освіти – перевіряє те чи акредитуючі організації роблять внесок у підтримання та 

покращення академічної якості, а Департамент освіти – те чи акредитуючі організації 

роблять внесок у підтримку міцності закладів освіти і програм, які отримують 

федеральні кошти [4]. 

Станом на 2013 р. було 18 інституційних акредитаційних організацій, які були 

визнані Департаментом освіти США чи Радою з акредитації вищої освіти або обома 

ними. Ці організації акредитували 7896 закладів вищої освіти. 67 визнаних 

програмних акредитаційних організацій акредитували 42686 програм [4]. 

Підсумовуючи вище викладене, відзначимо значну складність та комплексність 

процесу акредитації в США, а також вагому роль, які відіграють у ньому неурядові 

організації. Зважаючи на процеси реформування системи вищої освіти, які 

відбуваються впродовж останніх кількох років в нашій державі, а також на 

задекларовані пріоритети її розвитку, необхідність налагодження ефективної 

діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Україні, 

вважаємо за доцільне подальше вивчення американського досвіду забезпечення якості 

вищої освіти, зокрема на предмет можливого його запозичення у вітчизняних умовах.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

В статті розглядаються окремі аспекти досвіду реформування европейської 

освіти. Окреслено перспективи реалізації позитивних ідей шкільної освіти Польщі в 

умовах України. 

Ключові слова: освіта, освітні реформи, європейський досвід, європейська 

модель освіти, якість та ефективність освіти.  

 

Актуальним завданням сучасної української школи, згідно ''Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період 2012-2021 роки’', є орієнтація не лише на 

озброєння учнів системою наукових знань, а й сформованість вмінь застосувати їх на 

практиці, орієнтуватися у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. 

Як зазначено у «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні» у розвитку людського потенціалу, людського капіталу ключову і, головне, 

безперервно зростаючу роль відіграє освіта, що відповідає найкращим стандартам 

якості. Виключно завдяки освітній складовій в індексах людського розвитку та 

глобальної конкурентоспроможності Україна за цими показниками утримує серединні 

позиції в колі багатьох країн світу [4, c.7]. Це вимагає пошуку нових підходів щодо 

підвищення якості вітчизняної освіти, спрямованої на виховання життєво 

компетентних громадян, готових до генерування нових знань, їх засвоєння та 

застосування. 

Прагнення до євроінтеграційних перетворень спонукає вітчизняну систему 

освіти до вивчення досвіду провідних європейських держав. Значний інтерес у цьому 

напрямі становлять праці з аналізу міжнародних порівняльних досліджень якості 

освіти за рубежем (І.Іванюк, К.Корсак, О.Локшина, Ю.Ляшенко та ін.), національних 

освітніх систем окремих країн (Е. Днєпров, Р.Новаковська-Сюта, Є. Потулицька, А. 

Сбруєва та ін.) та дослідження спецефічних проблем реформування шкільної освіти в 

Європейському геополітичному регіоні (Б. Вульфсон, Д. Дзевуляк, Ч. Котусевич та 

ін.). 

Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень, проблема застосування 

європейського досвіду у реформуванні вітчизняної освітньої системи потребує 

подaльшого дослідження. Окреслення деяких напрямів оновлення системи освіти 

Республіки Польща як перспективних чинників розвитку якісної української освіти є 

метою даної статті. 

В умовах трансформаційних процесів Україна і Польща вирішують майже 

однакові освітні завдання, зокрема пристосування національних систем освіти до 

європейських стандартів і потреб ринку праці, вдосконалення змісту шкільної освіти, 

орієнтованої на якість і ефективність. Республика Польща є однією з перших 

постсоціалістичних країн, що розпочала системні перетворення в усіх головних 

галузях суспільного життя, у тому числі освітній, і має на сьогодні значний 

позитивний досвід. Як член Європейського Союзу вона слідує європейській моделі 
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освіти, виходячи з процесів глобалізації, взяла за основу навчання та виховання такі 

науково-практичні засади:  

• висока професійна якість підготовки фахівців для конкурентоспроможності на 

ринку праці; 

•  максимальна мобільність учнів, студентів та викладачів (стажування за 

кордоном, навчання в різних країнах, викладацька діяльність в різних університетах 

різних країн); 

•  взаємне визнання дипломів та рівнів підготовки фахівців MODERNIZACJA 

EDUKACJI та викладачів з різних країн. 
Заслуговує на увагу польський досвід щодо запровадження (у межах проведення 

освітньої реформи) пілотажного проекту «Цифрова школа», спрямованого на 

вирішення соціально значущої проблеми – підвищення рівня та якості освіти у сфері 

інформаційних технологій та програмування. Ministerstwo Cyfryzacji, а також 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, зазначають, що він є частиною процесу модернізації 

школи з використання ІКТ. 

Це пов’язано з потребою сучасного інформаційного суспільства у ІТ-

спеціалістах високого рівня за Стратегією ''Європа 2020'', підготовка яких повинна 

починатися з початкової школи. На погляд освітян Республіки Польща, недостатність 

ІТ-спеціалістів високого рівня в країні, пояснюється застарілістю навчальних програм 

з інформатики, які спрямовані, в основному, на формування вмінь використовувати 

комунікативні технології, а не на розвиток креативності у процесі використання 

програмного забезпечення і цифрового контенту. Проте, формування інформатичних 

компетенцій учнів потребує не тільки відповідного оновлення змісту освіти, але й 

використання адекватних методів та технологій навчання. 

Система навчання, згідно з мети та завдань даного проекту, мала 

зосереджуватися на вивченні обчислювальної техніки та програмуванні. Тому у 

навчальній програмі на 2016-2017 навчальний рік пріоритетним напрямком у 

формуванні компетентної молоді була визначена саме інформатична освіта. 

Впровадження програмування як важливого навчального предмету у систему 

середньої освіти формуватиме логічне мислення; точність та лаконічність у 

представленні думок та ідей; уміння чіткої організації роботи по вирішенню проблем 

як складових інформатичної компетенції, необхідних для роботи майже в кожній 

професійній сфері сьогодення. Показниками сформованості інформатичних 

компетенцій є комп'ютерна грамотність учнів, уміння спостерігати і робити логічні 

висновки, креативно мислити, використовувати різні знакові системи і абстрактні 

моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, здійснювати пошук та аналіз 

інформації, вправно користуватися технічними засобами і програмним забезпеченням 

тощо. Остаточним результатом проекту має бути розробка та реалізація навчальних 

програм для системи середньої освіти в контексті інформатизації. 

Результати міжнародних програм оцінювання освітніх досягнень учнів у сфері 

функціональної грамотності (PISA-2003, PISA-2006, PISA-2009, PISA-2012, PISA-

2016) виявили значну динаміку навчальних успіхів польських школярів [2]. 

Використання інноваційних освітніх технологій сприяє підвищенню ефективності 

засвоєння необхідного обсягу навчального матеріалу, адаптації темпу подання нового 

матеріалу до швидкості його засвоєння з урахуванням індивідуальних особливостей 

учнів, формуванню в них ік-інформатичних компетенцій. 

Отже, вивчення та врахування сучасного досвіду створення модернізованого 

високотехнологічного освітнього середовища Республіки Польща є перспективнм 
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напрямом вдосконалення інформатичних кометентностей українських школярів та 

може бути використаним в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах України. 
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ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ  

В УКРАЇНІ 

Робота підготовлена в рамках виконання проекту QUAERE (Project Reference 

Number 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP) 

 

Здійснено аналіз сучасного стану ІТ-галузі в Україні та перспективи її розвитку. 

Розкрито причини дефіциту кваліфікованих кадрів ІТ- галузі. Акцентовано увагу на 

необхідності забезпечення якості вищої ІТ- освіти в Україні шляхом взаємодії ІТ –

освіти та ІТ- індустрії. 

 Ключові слова: ІТ-галузь, ІТ-освіта, ІТ-спеціальності, якість вищої освіти, 

взаємодія ІТ компаній із ВНЗ. 

 

ІТ-галузь є однією з найбільш перспективних, динамічних і інноваційних 

галузей сучасної економіки України. За даними дослідження Exploring Ukraine IT 

Outsourcing Industry, Україна посідає четверте місце в світі за кількістю 

сертифікованих ІТ-спеціалістів після США, Росії та Індії. Саме фахівці ІТ- індустрії 

формують інвестиційну привабливість України, успішно працюють з провідними 

міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і зміцненню економіки. 
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Кількість ІТ-фахівців в Україні є найбільш швидко зростаючою в Європі. Очікується, 

що до 2020 року число сертифікованих ІТ-фахівців в країні досягне 200 тисяч осіб [1]. 

Економіка України, попри всі її проблеми, дає, мабуть, одні з кращих в світі 

умов для запуску IТ- проектів. Різниця в рівні зарплат між ІТ та іншими секторами 

втягує в IТ-середовище все більше молодих людей і фактично фокусує розвиток 

країни на одній з найперспективніших світових галузей.  

Однак слід пам’ятати, що ситуація може змінитися, адже ризик втрати темпів 

зростання експорту IT-послуг дуже високий. Галузь раніше росла на 27% (2011-2012) 

і 30% (2013), проте вже в 2015 році показник становив лише 7%, а у 2016 - 10% [2]. 

У зв'язку з цим є гостра необхідність вирішення питань щодо створення 

механізмів виявлення та вирішення кадрових проблем ІТ-галузі, зокрема: визначення 

відповідності рівня кваліфікації випускників потребам індустрії, підвищення інтересу 

молоді до ІТ- спеціальностей і вдосконалення процесу підготовки фахівців в сфері ІТ. 

Дослідженню різних аспектів підготовки ІТ - фахівців в Україні присвячені праці [3-

5] та інші. 

Характерною ознакою впорядкованості системи підготовки ІТ– спеціалістів на 

даний час є певна відповідність напрямків підготовки бакалаврів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України світовій практиці (Сomputer Science, Computer 

Engineering, Software Engineering, Information Technology, Information Systems) 

• 6.113 – прикладна математика,  

• 6.124 – системний аналіз, 

•  6.122 – комп’ютерні науки,  

• 6. 123– комп’ютерна інженерія,  

• 6. 121– програмна інженерія [6]. 

Незважаючи на наявність розвинутої мережі вищих навчальних закладів з ІТ - 

спеціальностей на ринку праці в ІТ - галузі спостерігається стійкий дефіцит 

кваліфікованих кадрів. Вітчизняна система вищої освіти працювала достатньо 

ефективно коли спеціаліста замовляла і споживала держава. На даний час спеціалістів 

замовляє Міністерство освіти і науки, а споживає в основному бізнес. У результаті 

більше 50% випускників – спеціа-лістів для сфери інформаційних технологій не йде 

працювати в ІТ - галузі. За даними dou.ua, лише 15% випускників-айтішників 

оцінюють отриману в вузі освіту як критично цінну, 40% як досить цінну, 38% — як 

недостатньо цінну, і 7% — як зовсім марну. 

Підвищення якості освітнього процесу та якості випускників стає обов’язковою 

умовою успішного функціонування і подальшого розвитку ВНЗ. Звичних, 

традиційних способів оцінки вузів, до яких звикли ( кількість кваліфікованих 

викладачів, обсяг бібліотечного фонду, імідж вузу і ін.) в сьогоднішніх умовах 

недостатньо. Все чіткіше проявляється тенденція зовнішнього контролю якості 

підготовки фахівців роботодавцями, які хочуть щоб їхні вимоги до змісту підготовки 

фахівців були задоволені. 

Стандарти і рекомендації для забезпечення якості вищої освіти в Європейському 

просторі [7] більше сфокусовані на тому, що має бути зроблено і менше на тому, як 

цього досягти. Тому ВНЗ України мають велике поле для ініціативи і визначення 

власних, особливо процесуальних, задач та їх вирішення з урахуванням особливостей 

вузу. 

Для подолання проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів для галузі 

інформаційних технологій, необхідна системна взаємодія ІТ – освіти та ІТ – індустрії. 

Форми взаємодії ІТ компаній із ВНЗ можуть бути різноманітними: 
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- сприяння у розробці проектів професійних стандартів в IT – галузі та 

вдосконалення навчальних робочих програм дисциплін; 

- залучення працівників ІТ компаній до навчального процесу у ВНЗ в якості 

викладачів – сумісників, запровадження у навчальний процес нових курсів, зокрема 

програмування для вбудованих і мобільних платформ; 

- забезпечення виробничою практикою студентів в ІТ компаніях, керівництво 

дипломними проектами; 

- сприяння реформуванню системи викладання англійської мови в навчальних 

закладах усіх рівнів, запровадження курсу спеціалізованої англійської мови для ІТ 

спеціалістів; 

- розвиток діяльності IT Академій для студентів старших курсів, які базуються 

на використанні сучасних методик розробки програмного забезпечення та отримання 

навиків роботи в команді. 

 Проблеми, що потрібно вирішувати: 

- випуск ІТ-фахівців не встигає реагувати на пропозиції ринку праці в ІТ-галузі; 

- система розробки освітніх стандартів віддалена від функціонування ІТ-галузі, 

необхідно ввести в робочі групи представників ІТ-бізнесу; 

- доповнити Положення про підвищення кваліфікації викладачів, дозволивши її 

у провідних ІТ-компаніях; 

- внести зміни до кваліфікаційних вимог викладачів спеціальностей, зокрема 

доплату за наявність сертифіката; 

- у стандартах освіти для ІТ спеціальностей необхідно передбачити поглиблене 

вивчення англійської мови;  

- розширити мережу спеціалізованих класів з поглибленим вивченням 

математики та інформатики; 

- представникам ІТ індустрії розробити програму фінансування студентів на 

основі договорів ВНЗ-ІТ компанія- студент. 
Список використаних джерел 

1. Перспективи IT-галузі в Україні [Електронний ресурс] – Режим дос-тупу: 

http://hyser.com.ua/economics/perspektivy-it-otrasli-v-ukraine-121253. 

2. Украинское ІТ в цифрах: индустрия состоялась как ключевая для экономики Украины 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dou.ua/lenta/columns/it-in-figures/. 

3. Ковалюк Т.В., Єфіменко О.Г. Про розвиток ІТ-освіти// Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки.- 2011. – С. 293–

297. 

4. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної 

підготовки з інформатики та міжнародного стандарту Computer Science’2013// Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2013, № 2. – 

C.216-227. 

5. Власюк А.П., Грицюк П.М. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті 

сучасних вимог // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – 2013, №1. – С. 109 – 114. 

6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. Постанова КМУ № 266 від 29.04.2015. [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ ru/cardnpd?docid=248149695. 

7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-

and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf . 

Cherevko Ihor Mikhailovich, Professor, Doctor of Science, Dean of Mathematics 

and Computer Science Department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

i.cherevko@chnu.edu.ua 

About providing the quality of training of IT-specialists in Ukraine 

http://hyser.com.ua/economics/perspektivy-it-otrasli-v-ukraine-121253
https://dou.ua/lenta/columns/it-in-figures/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf


36 
 

The analysis of the current state of IT industry in Ukraine and the prospects for future 

development are analyzed. The causes of the loss of skilled IT staff are revealed. The 

emphasis is placed on the need to ensure the quality of higher IT education in Ukraine 

through the interaction of IT education and IT industry. 
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ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ВИХОВАННЯ 

МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В ПРОЦЕСІ  

НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 

У статті визначені особливості формування ціннісних орієнтацій української 

молоді в транзитному українському суспільстві. Виявлено, що в сучасних умовах 

прорадянські стереотипи ще не відійшли у минуле, а нові європейські стандарти ще 

не утвердилися, існує загроза ціннісного відчуження та заповнення цієї прогалини 

негативними елементами. Аналіз впливу турбуленцій на соціалізацію молоді визначив 

множинні шляхи подолання кризових ситуацій, обумовлених негативним впливом 

турбуленцій на соціокультурну визначеність людини. 

Ключові слова: європейські цінності, громадянські цінності, соціалізація молоді, 

відчуження, аномія, молодіжна політика. 

 

Становлення нових поколінь молоді як великих соціально-демографічних груп 

населення – визначальна складова процесу самовідтворення суспільства. Розвиток 

кожного молодого покоління відбувається на фоні і в руслі загальних тенденцій 

цивілізаційного поступу, розвитку конкретного суспільства як перехід молодої 

людини з одного якісного стану до іншого, якому відповідають зміни її правового 

статусу, соціально-економічного становища, способів залучення до соціальної 

структури, характеру життєдіяльності тощо.  

Водночас молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства 

визначається не лише за віковими критеріями, а й за місцем, котре вона посідає в 

соціальній структурі суспільства, за особливостями соціального становлення та 

розвитку. Важливою особливістю молодіжної політики в умовах розвитку 

турбулентного українського суспільства є те, що молодь виступає перш за все як 

суб’єкт політичного життя, який знаходиться у процесі свого становлення. Отож, у 

державній політиці молодь, так як і решта суспільства повинна виступати в якості 

рівноправних суб’єктів. Мова має йти не про патерналістську політику держави 

відносно молоді, а швидше про сприяння її соціальній адаптації в умовах ринково 

орієнтованої економіки, про створення такої соціальної системи, яка б могла 

самозабезпечити і самовідтворити себе. 
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Створення необхідних умов і гарантій для соціального становлення і розвитку 

молоді – це постійний процес. Ці гарантії та умови, вочевидь, мають бути 

адекватними меті, яку ставить перед собою суспільство, та можливостям держави і, 

звичайно, становищу та запитам молоді; вони є своєрідним підґрунтям та відправним 

пунктом для розробки і провадження державної молодіжної політики як у країні 

взагалі, так і в кожному конкретному регіоні зокрема. 

В процесі дослідження ціннісних молодіжних проблем в українському соціумі 

варто відзначити, що активна участь молоді у процесах прийняття рішень та 

вирішення проблем в громадах, де вони проживають, має важливе значення у процесі 

розбудови відкритого, демократичного, солідарного суспільства. Саме участь в житті 

громади та чітка громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, 

простору та можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі в процесі 

прийняття рішень та впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах 

діяльності з метою побудови суспільства загального добробуту. Даний постулат є 

одним з головних стандартів, якими керується Молодіжна політика ЄС та Ради 

Європи. Проте Україна, заявляючи про європейські прагнення та будучи членом Ради 

Європи, не докладає максимальних зусиль для досягнення даного рівня. 

Як свідчать соціологічні дослідження, на думку опитаних молодих людей, нині 

склалася дуже важка соціально-економічна і суспільно-політична ситуація, яка, у 

першу чергу, пов’язана із зубожінням широких верств населення й глибоким 

майновим розшаруванням, економічною деградацією як України в цілому, так і 

окремих регіонів.  

Однак події останніх років довели безпідставність поглядів песимістів стосовно 

відсутності активної громадянської позиції молоді відносно векторів розвитку 

українського суспільства. На основі аналізу опитувальників, здійснених на базі 

студентів ЧНУ, нами зроблено (2016 р.) порівняльну характеристику даних, 

здійснених українським дослідником М.В. Мосьондзом стосовно ранжування 

ціннісних пріоритетів молоді у зрізах 2012 р., що дало змогу встановити наступну 

тенденцію: попри домінування у сучасної української молоді таких цінностей як 

сім’я, матеріальні блага, професійної майстерності на кілька порядків вище (з 8-12 

позиції на 4-6) піднялися такі як чесність, чіткі життєві цілі, принциповість. 

Порівняльний аналіз статистичних даних показує швидкоплинні зміни у 

поглядах молодого покоління на базові цінності сучасного суспільства. Так, нами 

були проаналізовані та переглянуті статистичні дані Л.Д.Бевзенко (дані 2009 р.). 

Дослідження 2009 р. показали, що 6 % респондентів вважали прийнятним для себе 

шахрайство, 3,5 % – рекет, вимагання, а 26 % – шлюб «заради грошей» (причому 

частка представниць жіночої статі тут переважує не так суттєво, як очікувалось). Було 

констатовано, що бажання бути соціально успішним, багатим, шановним і керувати 

людьми переважало над загально гуманістичними цінностями. Так, згідно з даними 

Інституту соціології НАН України того ж року, в уявленнях про успіх в житті 

матеріальний достаток (82 %) обирають практично на рівні з фізичним здоров’ям, при 

цьому можливості для самореалізації, розвитку здібностей залишаються на останніх 

позиціях (11 %). Водночас, дані 2016 р. показують якраз ріст на 15 % саме бажання 

самореалізації на основі власних здібностей та кваліфікацій, що свідчить якщо не про 

оздоровлення молодого покоління, то про появу в ньому творчої активної меншості, 

здатної в подальшому до активних дій заради себе та блага суспільства. 

Зазначені результати показують необхідність подальшої активізації гуманітарної 

складової навчально-виховного процесу ВНЗ відносно молодого покоління щодо 
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формування та закріплення громадянських, політичних, духовних цінностей. 

Сьогодення вимагає нових підходів та методів, в даній площині, в тому числі 

використовуючи напрацювання європейських країн. Можемо констатувати з власного 

досвіду, досвіду вітчизняних та зарубіжних колег про наступні можливі ефективні 

напрямки змін гуманітарної складової навчально-виховного процесу ВНЗ з метою 

формування сучасних ціннісних пріоритетів у молоді: 

1.Запровадження нових актуальних навчальних курсів. Зокрема, ефективними в 

даному напрямку є курси, які читаються викладачами кафедри педагогіки та 

соціальної роботи для майбутніх магістрів соціальної роботи, а саме: «Елітологія та 

кадрова політика», «Електронне урядування в соціальній сфері», «Етнополітичні 

процеси в Україні», «Технології ре- соціалізації», «Соціальні впливи та маніпуляція», 

«Методи та моделі соціальної роботи в громаді», «Організація роботи з 

громадськістю», «Молодіжна політика і соціальна робота» та ін. 

2.Активна співпраця з науковими, громадськими інститутами, в тому числі і 

закордонними. Практика Буковинського регіону показала ефективність активізації 

транскордонного співробітництва із суміжними регіонами країн Європейського союзу 

(Румунії), а також Німеччиною, Литвою та Польщею. З цією метою проведено низку 

міжнародних заходів з метою обміну досвідом, в тому числі і порівняння ціннісних 

орієнтацій та прагнень молоді сусідніх країн.  

3. Поглиблення співпраці з установами і державними та недержавними 

організаціями філантропічного характеру (геріатричні пансіонати, психоневрологічні 

диспансери, будинки дитини, школи-інтернати тощо), направленої на актуалізацію 

ціннісних мотивів у свідомості молодої особистості. Результат показує високу ступінь 

соціалізації молоді до роботи зі особливими категоріями людей та вихованням на цій 

основі загальнолюдських цінностей. 

Отже, результати проведених і втілюваних заходів показують, що існує ряд 

суперечностей між прагненнями молодої особи спростити свої адаптивні практики 

шляхом ідентифікації своїх і суспільних ціннісних уявлень і відсутністю 

загальновизнаної ціннісно-нормативної системи, у зв’язку з чим актуального 

значення набуває з’ясування особистісних уявлень і морально-ціннісних пріоритетів 

молоді у процесах їх пристосування до нових соціально-економічних і політичних 

умов життя. Саме політична свідомість, вказує на залежність політичних відносин і 

політичної діяльності, всього суспільно-політичного життя молоді від свідомого її 

ставлення до своїх інтересів. Власне, в цьому і полягає місія ВНЗ як координатора 

формування нової ціннісної світоглядної системи молодої людини в умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні. 
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Civic values as the basic composition of education of the young generation in the 

process studying in higher education 

The article defined the peculiarities of the value orientations formation of Ukrainian 

youth in the transit Ukrainian society. It was denoted that on conditions when the old-

fashioned stereotypes still didn’t withdraw into the past and new European stereotypes still 

were not strengthened, there is a danger of value estrangement and filling this gap by the 

negative elements. The analysis of the turbulences’ impact on the socialization of youth 

determined the plural ways of the overcoming (motivation) of the crisis situations, caused 

by the turbulences’ negative impact on the human socio-cultural precision.  

Keywords: European values, civil values, youth socialization, an estrangement, 

anomia, youth policy.  
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МІГРАЦІЙНІ НАСТРОЇ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА: 

ПРОБЛЕМА VS ОСОБЛИВІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Щороку сучасне суспільство поринає у все більш глибоку міграційні процеси. 

Одними з найбільш наповнених є потоки мігрантів-заробітчан та мігрантів-

студентів. Протягом вересня 2017 року в межах спільного Українсько-польського 

проекту було проведено емпіричне соціологічне дослідження, одним із завдань якого 

було зясувати особливості міграційних настроїв українського студентства. 

Ключові слова: студентство, міграція, освіта за кордоном, онлайн-опитування 

 

Сучасне суспільство з кожним роком стає дедалі більш «рухливим». Процеси 

глобалізації сприяють міграційним настроям його представників. Водночас, 

український соціум наразі перебуває у глибокому процесі реформування всіх гілок 

освіти, пов’язаним, зокрема, з такими факторами як застарілість освітньої системи та 

неналежна якість освітніх послуг. Тому наукове зацікавлення викликає те чи 

міграційні настрої українського студентства пов’язані з якістю освіти, що вони 

отримують, та іншими чинниками чи все ж – з загальносвітовими глобалізаційними 

тенденціями. Інтерес до цієї тематики не вщухає в наукових, медійних та інших колах 

віддавна [1-3]. Однією з країн, до яких спрямований чи не найбільший міграційний 

вектор є Польща. тож, аби відповісти на дослідницьке запитання було проведено 

спільно з польськими дослідниками емпіричне соціологічне онлайн-дослідження 

(3.09-11.09.2017). 

mailto:luydmilay@ukr.net
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Результати підтвердили гіпотезу, що Польща є країною, на яку спрямовані 

міграційні настрої студентства України з усіх регіонів (див. Рис. 1). 

 
Рис. 1 Країна, в яку планує виїхати студент 

При цьому, більшість українських студентів задоволені навчанням в 

українському ВУЗі (див. Рис. 2). 

 
 

 

Рис. 2 Задоволеність навчанням у ВУЗі 

Оскільки в дослідженні застосовувався семантичний диференціал щодо аспекту 

патріотичних почуттів (див. Рис. 3), то в подальшому це дозволило здійснити 

перевірку розбіжності середніх за допомогою t-критерію для незалежних вибірок. 
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Рис. 3 Ставлення до України 

 

 

На її основі було встановлено, що середні значимо різняться між собою, 

аналізуючи показники середніх за кожним твердженням можна побачити, що ті 

студенти, які планують виїхати в іншу країну заради продовження навчання більш 

негативно ставляться до України, себто – як припущення - мають нижчий рівень 

патріотизму (див. Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Перевірка розбіжності середніх за допомогою t-критерію 

Також в дослідженні за результатами аналізу1 було визначено, що зв'язок між 

прагненням виїхати до іншої країни для продовження навчання має лише оцінка 

можливостей реалізації себе для молоді. Менша частка студентів, які вважають, що в 

Україні безперечно чи скоріше всього молодь може реалізуватися, планує 

продовжувати навчання за кордоном, натомість, вони збираються залишатися в 

Україні - 44,3% від загальної кількості, а тих, що планують виїжджати – 18,9%2 (див. 

Рис. 5). 

                                           
1 В результаті побудови двовимірної таблиці та тесту χ² встановлено, що зв'язок між змінними існує. 
2 Розбіжність відсотків є значущою на рівні 1%, перевірка за допомогою пакету ОСА. 
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Рис. 4 Залежність планів виїхати та можливості самореалізації 

Тобто, чином можна стверджувати, що не оцінка ситуації в Україні загалом, а 

лише оцінка реалізації свого потенціалу молоддю впливає на мотивацію продовження 

навчання в Україні чи виїзду для цього в іншу країну. 

Перевірка гіпотез, пов’язаних з патріотичними відчуттями, планами на майбутнє 

та ін., все ж дозволяє припускати, що міграційні настрої студентства не є проблемою, 

у негативному значенні даного концепту, а, швидше, корелюють із загальносвітовими 

тенденціями, які поки не полишили ланцюга Алі А.Моса3. 
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Migration tasks of modern students: problem VS the peculiarity of globalization 

Each year, modern society is immersed in ever more profound migration processes. 

One of the most filled is the flows of migrant workers and student migrants. During 

September 2017, within the framework of the joint Ukrainian-Polish project, an empirical 

sociological study was conducted, one of the tasks of which was to clarify the peculiarities 

of the migratory sentiment of Ukrainian students. 

Student, migration, education abroad, online surveys. 

                                           
3 На ІХ Всесвітньому конгресі з порівняльної педагогіки арабський науковець Алі А. Моса висвітлив генезис 

глобалізації як релігійного, політичного, економічного та культурного явища. Він уявляє його як: християнство 

– хрестові походи – місіонери – колоніалізм – модернізація – глобалізація. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

 

У статті проаналізовано основні компоненти готовності дитини дошкільного 

віку до навчання у школі (морфогенетичний, психологічний, психоемоційний та 

соціальний). Визначено можливості дошкільного навчального закладу у формуванні 

готовності вихованця до навчальної діяльності, уточнено роль батьків у цьому 

процесі.  

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, шкільна дезадаптація, готовність 

дитини до навчання у школі. 

 

Навчання у загальноосвітній школі є відповідальним етапом у житті кожного. 

Проте більша частина вчорашніх дошкільників після початку свого навчання у школі 

вже з перших днів відчувають психоемоційний дискомфорт, у них поступово зникає 

бажання вчитися, а деякі і зовсім не хочуть відвідувати навчальний заклад. 

Складність адаптації шестирічок до навчання у початковій школі визначається, 

насамперед, тим, що цей соціальний інститут із перших днів ставить перед учнем цілу 

низку завдань, не пов’язаних безпосередньо з його попереднім соціальним досвідом, 

вимагає максимальної мобілізації інтелектуальних, емоційних і фізичних ресурсів. 

Високе функціональне напруження, яке відчуває організм першокласника протягом 

перших тижнів навчання, визначається тим, що інтелектуальні та емоційні 

навантаження супроводжуються тривалим статичним напруженням, пов’язаним із 

збереженням сидячого положення тіла при роботі в класі (С.Л.Коробко [2, с.41]). 

Якщо дитина не відвідувала дошкільний навчальний заклад, процес її адаптації 

до шкільного життя буде тривалішим і більш напруженим. Особливості шкільного 

життя (фіксований ритм занять, розбіжності у моделях поведінки на уроці і на 

перерві, соціально-рольові відносини на уроках, необхідність постійно виконувати 

шкільні правила, постійне оцінювання діяльності, відсутність безпосереднього 
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батьківського захисту у конфліктних ситуаціях тощо) у таких дітей частіше 

викликають психологічний і соціальний дискомфорт, негативні емоції, пов’язані з 

відвідуванням школи. При ускладненому процесі адаптації дитини у першому класі з 

часом спостерігається деформація її особистісного розвитку, підвищена тривожність 

та агресивність, невпевненість у собі, що проявляються у пізнавальній і особистісній 

сферах, діяльності і спілкуванні школярів (Т.В. Костяк [3, с.44-45]). 

У психолого-педагогічній літературі адаптацію дитини до школи часто 

пов’язують з її готовністю до навчання, що розуміється нами як рівень розвитку, 

необхідний для оптимальної адаптації до шкільного життя. Готовність дошкільника 

до навчальної діяльності включає морфогенетичну, психологічну (в тому числі 

мотиваційну та емоційну) і соціальну готовність (О.П. Главник, Т.В. Дуткевич, 

К.С. Максименко, С.Д. Максименко та ін.). 

Морфогенетична готовність старшого дошкільника до шкільного навчання – це 

медико-гігієнічні показники, стан здоров’я дитини (фізіологічна зрілість), рівень її 

фізичного розвитку (у тому числі рівень сформованості дрібної моторики та зорово-

рухової координації), біологічний вік [1, с.4]. Соціальна готовність до навчання 

передбачає певний розвиток соціальної компетентності шестиліток, розвиток 

комунікативних навичок, вміння будувати стосунки з ровесниками і з дорослими 

(мовленнєво-комунікативну компетентність) [1, с.4]. Ступінь соціальної готовності до 

шкільного навчання більшість дослідників (О.Л. Кононко, Г.Ф. Кумаріна, 

К.С. Максименко, С.Д. Максименко, Р.В. Овчарова та ін.) пов’язують з успішністю 

засвоєння дитиною нової соціальної ролі учня, адже у школі дитина набуває не тільки 

нових знань та умінь, але й отримує новий соціальний статус, внаслідок чого 

змінюються її інтереси та цінності, режим дня та спосіб життя. 

У молодшому шкільному віці дитина також переживає кризу, пов’язану з 

об’єктивними змінами соціальної ситуації розвитку. З одного боку, як дошкільник, 

вона характеризується рухливістю, безпосередністю, імпульсивністю поведінки, 

нестійкістю уваги, загальним недорозвитком волі, що чітко проявляється у її 

поведінці. З іншого, у молодшого школяра з’являються нові риси характеру, пов’язані 

з відповідальністю та самоконтролем, формується новий рівень потреб, що дозволяє 

йому діяти, керуючись певними цілями, моральними та соціальними вимогами і 

почуттями, виникає вимогливість і вибірковість у відносинах з ровесниками, 

розширюється пізнавальне ставлення до навколишнього світу, формується внутрішня 

особистісна позиція [4, с.136]. Нова соціальна ситуація вводить дитину у суворо 

нормований світ відносин і вимагає від неї організованої довільності, 

відповідальності та дисциплінованості, а також набуття навичок навчальної 

діяльності, що є якісно складнішою за ігрову, властиву дошкільникам. Умови життя 

дитини об’єктивно стають жорсткішими, тому початок навчання у школі є 

стресогенним фактором для молодшого школяра, що викликає психічне й емоційно-

вольове напруження, що відбивається не тільки на його поведінці, але й нерідко на 

фізичному стані [4, с.136]. 

Несформованість фізіологічної, психологічної і (чи) соціальної готовності 

дитини до навчання у школі створює передумови для її шкільної дезадаптації, що під 

впливом складних соціальних обставин та умов різного характеру (сирітство, 

бездоглядність, гіпо- або гіперопіка, несприятливий соціально-психологічний клімат 

у сім'ї, зміна місця проживання, тривала хвороба або порушення у розвитку тощо) 

призводить до соціальної дезадаптації, що в майбутньому може проявитися через 

порушення дисципліни, конфлікти з педагогами чи однокласниками, прояви 
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девіантної поведінки (зловживання алкоголем, наркотиками) чи навіть злочинної 

поведінки. 

Для того, щоб уникнути проаналізованих вище негативних впливів та факторів, 

доречною є профілактика дезадаптації майбутніх першокласників, що повинна 

проводитися працівниками дошкільних установ, батьками із залученням педагогів 

початкової школи. Основними шляхами організації такої роботи вважаємо: 

просвітницьку та консультативно-роз’яснювальну роботу з педагогами та батьками, 

спрямовану на поширення знань про проблему соціальної дезадаптації дитини та 

оволодіння способами її запобігання й подолання; спрямування навчально-виховного 

процесу та зусиль батьків і педагогічних працівників на формування базових 

соціальних компетенцій у дітей; систематичний моніторинг процесу й результатів 

соціальної адаптації старших дошкільників; корекцію особистісних і поведінкових 

відхилень дітей; соціальний супровід і патронаж дезадаптованих дітей та тих, хто 

знаходиться у групі ризику.  

Закономірно, що профілактика соціальної дезадаптації старших дошкільників та 

молодших школярів неефективна, якщо не забезпечується наступність у її здійсненні, 

тобто при організації і здійсненні профілактичних заходів необхідно, з одного боку, 

спрямувати усі соціалізаційні впливи дошкільного навчального закладу й сім’ї на 

формування в дитини соціальної ролі учня і здатності відповідати вимогам шкільного 

соціуму, а з іншого − забезпечити опору класоводів, соціальних педагогів на 

досягнутий старшими дошкільниками рівень соціальних компетенцій, їх поступове і 

поетапне розширення й удосконалення. Доцільно у цьому контексті запроваджувати 

так звані підготовчі групи, які б функціонували на базі початкової школи, де 

підготовку могли б здійснювати майбутні класоводи під супроводом соціального 

педагога або психолога, а майбутні першокласники могли б заздалегідь адаптуватися 

до зміни соціальної ситуації їх розвитку. 

Таким чином, дитина, що вступає до школи, повинна бути зрілою у 

фізіологічному, психологічномцу та у соціальному плані, вона повинна досягнути 

певного рівня розумового та емоційно-вольового розвитку. Адже навчальна 

діяльність вимагає певного запасу знань про навколишній світ, сформованості 

елементарних понять. Дитина повинна володіти мисленнєвими операціями, уміти 

узагальнювати і диференціювати предмети і явища навколишнього світу, уміти 

планувати свою діяльність, володіти елементарними навичками самоконтролю. лише 

спільні зусилля батьків і вихователів дошкільних закладів допоможуть сформувати 

готовність дошкільняти до навчальної діяльності, забезпечать безболісний перехід на 

якісно вищий щабель його соціалізації. 
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In the article the main components of the readiness of a child of preschool age to study 

at school (morphogenetic, psychological, psychoemotional and social) are analyzed. The 

possibilities of preschool educational institution in forming the readiness of the pupil for 

educational activity are determined and the role of parents in this process is specified 

Key words: adaptation, dezadaptation, school dezadaptation, readiness of child to the 

study at school. 
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ІДЕЇ КЛАСИКІВ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ  

ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Стаття присвячена розгляду питання значення ідей класиків світової 

педагогіки для розвитку теорії естетичного виховання дітей дошкільного віку у 

вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХХ ст. Проаналізовано погляди 

давньогрецьких педагогів, педагогів-гуманістів, класиків світової педагогіки на дану 

проблему. Окреслено напрями розвитку ідей класичної педагогіки у працях науковців 

др. пол. ХХ ст.  

Ключові слова: естетичне виховання, зображувальна діяльність, дитина 

дошкільного віку, малювання, аплікація, ліплення. 

 

Проблема естетичного розвитку особистості, починаючи з раннього та 

дошкільного віку, упродовж століть залишалась в центрі уваги теоретиків і практиків 

педагогіки. Кожен етап ґенези світової історико-педагогічної думки містить вартісні 

ідеї, концептуальні положення, практичні напрацювання, які доцільно проаналізувати 

й систематизувати задля усвідомлення, з одного боку, багатоманітності підходів, а з 

іншого – відстеження наступності у дослідженні певних аспектів проблеми. Це 

твердження стосується і періоду др. пол. ХХ ст., коли у вітчизняній теорії 

дошкільного виховання спостерігалась активізація наукових розробок питання 

естетичного розвитку дітей засобами образотворчої діяльності. Саме у ці роки 

відбувався якісний розвиток теоретичних засад проблеми у працях М. Вовчик-

Блакитної, О. Войнової, Н. Ветлугіної, О. Долинної, Н. Карпінської, М. Киященко, 

Н. Сакуліної, В. Шацької, Є. Фльоріної, Т. Цвелих та ін.; обґрунтування методології 

комплексного підходу до естетичного виховання загалом та зображувальної 

діяльності й художнього розвитку дітей зокрема здійснили Н. Ветлугіна, Л. Макуха, 

Є. Фльоріна, В. Сайко, Н. Сакуліна, Т. Казакова, Т. Комарова, В. Єзикеєва, 

Н. Халезова та ін.; розроблені теоретико-практичні засади навчання дітей основам 

зображувальної діяльності (Г. Алексєєва, Г. Вишневський, О. Вороніна, В. Ждан, 

Т. Казакова, Г. Кирилова, Н. Кириченко, М. Когут, Є.Контребінська, О. Косаківська, 

В. Паллон, М. Рязанцева, М. Сахарова, Л. Сірченко, Л. Скиданова, О. Фадєєва, Г. 
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Шиян та ін.). Їх аналіз засвідчив, що дослідники др. пол. ХХ ст. глибоко 

проаналізували й творчо опрацювали ідеї класиків світової педагогічної думки. 

Естетичний розвиток особистості посідав значне місце у філософських працях 

Аристотеля, Демокрита, Платона, адже ідея гармонійного розвитку особистості як 

мети виховання передбачала поєднання усіх напрямів виховання. Принцип 

калокагатії – поєднання краси й добра – у виховній практиці реалізувався шляхом 

інтелектуального й фізичного розвитку людини, де краса й культура тіла займали 

особливе місце. А небачений розквіт архітектури, скульптури, живопису, музики, 

театру створював відповідне виховне середовище. Платон розглядав естетичне 

виховання як основу духовного розвитку особистості, а його засобами визначав 

музику, літературу, естетику житла, яке рекомендував прикрашати творами 

мистецтва (картинами, скульптурами) [2, с. 126]. Аристотель дошкільний період 

вважав особливо важливим у формуванні особистості, здатної до сприйняття й 

примноження культурних цінностей суспільства.  

Особливості розвитку теорії і практики естетичного виховання в епоху 

середньовіччя пов’язані із зміною концепції формування особистості, головною 

метою якої визначалось становлення релігійності як провідної чесноти людини. 

Естетичний аспект цього процесу забезпечувався залученням дітей до мистецтва 

через читання релігійної літератури, співу молитов, псалмів, релігійних пісень. Саме 

тому епоха Відродження тлумачиться як період своєрідного повернення, ренесансу 

античних ідей гармонійного розвитку особистості, що свідчить на користь 

наступності та взаємозв’язку у еволюції теорії естетичного виховання. В. да Фельтре, 

Ф. Рабле, Е. Роттердамський, М. Монтень та ін. проголошували важливість 

інтелектуального, морального й естетичного розвитку особистості, її природних сил, 

творчих здібностей, закликали створювати відповідні умови для естетичного 

виховання у освітніх закладах. До прикладу, у «Будинку радості» В. да Фельтре 

значна увага приділялась естетичному оформленню навчальних та житлових 

інтер’єрів, до роботи з дітьми залучалися митці: художники, музиканти, танцівники.  

Зміст дошкільного, у т. ч. й естетичного виховання дошкільників, уперше 

детально розробив Я.-А. Коменський у праці «Материнська школа». Видатний 

педагог наголошував на необхідності розвитку у дітей естетичних почуттів шляхом 

залучення їх до слухання музики, співу (псалмів, священних гімнів), гри на дитячих 

музичних інструментах (барабанах, бубонцях, сопілках), ознайомлення з художньою 

літературою (казками, міфами, віршами релігійного та повчального змісту), занять з 

рукоділля та мистецтва (конструювання з камінців, ліплення з глини, аплікація, 

малювання) [3, с. 69, 76–77].  

Естетичне виховання засобами мистецтва, фольклору, природи значним чином 

впливає на формування характеру дитини, розвиток її духовної краси, – вважав 

французький філософ і педагог Ж.–Ж. Руссо, а англійський учений Г. Спенсер з 

метою розвитку естетичного мислення, уяви, фантазії дитини з раннього віку радив 

батькам і педагогам помічати та підтримувати її творчі пориви, бажання малювати, 

спостерігати природні явища тощо. Видатний швейцарський педагог Й.–

Г. Песталоцці наголошував на необхідності естетичного виховання дітей, починаючи 

з раннього віку. У розвитку емоційно-почуттєвої сфери, фантазії в дітей він особливо 

підкреслював важливість ігор у природі, під час яких діти вчаться помічати й 

розуміти красу природних явищ. Окрім того, вихователь, який має бути 

високоосвіченою людиною, повинен уміти залучати дошкільнят до спостереження 

навколишнього світу й відтворення її в різноманітній художній діяльності дітей. 
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Видатний теоретик і практик дошкілля Ф. Фребель у праці «Дитячий садок» 

висловлює ідею розвитку почуттів дитини шляхом уведення її «у світ гармонії і 

співзвуччя, у світ ритмічного, мелодійного та динамічного» [4, с. 78]. Серед засобів 

виховання дітей дошкільного віку особливе місце педагог відводив музичному (спів, 

музично-ритмічні рухи) й образотворчому (малювання, ліплення, аплікація) 

мистецтвам, художньому слову, природі. Ідея комплексного підходу, синтезу 

мистецтв звучить у думці Ф. Фребеля про те, що «малювання має супроводжуватися 

не лише вимовленим словом, а також і словом пісні, тобто має вести до істинного й 

прекрасного». Одним із найважливіших завдань виховання особистості педагог 

вважав розвиток творчих здібностей дітей, який рекомендував здійснювати, зокрема, 

й в процесі зображувальної діяльності [4, с. 95 – 96]. 

Відзначимо, що класики педагогіки висловлювали й доволі суперечливі думки. 

Так, італійський педагог М. Монтессорі важливим засобом естетичного виховання 

вважала музичне мистецтво (залучення дітей до слухання музики, співу, музично-

ритмічних рухів), а такі види естетичної діяльності, як малювання, ліплення, виразне 

читання – лише допоміжними засобами у підготовці дітей до письма та лічби [ 4, с. 

287– 289]. На нашу думку, важливий внесок у розвиток теорії естетичного виховання 

дошкільників у ХХ ст. зробив німецький учений Р. Штайнер. Йдеться про ідею 

естетичного виховання дітей за принципом «життя в мистецтві» – у гармонії кольорів, 

мелодій, форм, рухів, ритмів [3, с. 123], а також його переконання про нерозривний 

зв’язок естетичного виховання з національним. У дитячих садках, які працювали за 

системою Р. Штайнера, заняття з малювання, живопису, ліплення, виготовлення 

іграшок, співу, гри на музичних інструментах, постановки драматичних вистав були 

основою навчально-виховного процесу. Зміст занять будувався з урахуванням 

історичних, культурних особливостей і традицій німецького народу, його мистецтва, 

звичаїв, фольклору [1, с. 229]. 

Таким чином, ідеї класиків світової педагогіки, починаючи з періоду античності, 

були концептуальним підґрунтям розвитку теоретичних засад естетичного виховання 

дошкільників засобами зображувальної діяльності у др. пол. ХХ ст.  
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The article is devoted to the consideration of the importance of the ideas of the 

classics of world pedagogy for the development of the theory of aesthetic education of 

preschool children in the national pedagogical thought of the second half of the twentieth 

century. Analyzed the views of ancient Greek teachers, humanist pedagogues, classics of 

world pedagogy: Y.-A. Comenius, J.-J. Russo, J.-G. Pestalozzi, F. Frébel, M. Montessori. 
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The directions of development of ideas of classical pedagogy in the writings of scientists of 

the second half of the twentieth century are outlined. 
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РОЛЬ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ 

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ 

 

В статті проаналізовано педагогічні погляди зарубіжних українців Канади про 

роль у національному вихованні українських дітей і молоді, та можливості 

використання досвіду у вітчизняній родинній педагогіці. Розкрито поняття: родина, 

родинне виховання, сімейне виховання.  

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства, що відбувається в умовах 

активної інтернаціоналізації та глобалізації світового масштабу, характеризується 

інтенсивними пошуками нових підходів до виховання гармонійно розвинутої 

особистості, зорієнтованої на духовні й національні цінності свого народу, вимагають 

пошуку і впровадження ефективних шляхів виховання молодого покоління в дусі 

національної свідомості, гідності й патріотизмі й пошани до минулого. 

У цьому багатовимірному процесі доцільно використовувати досвід зарубіжних 

українців, зуміли не тільки зберегти рідну мову і культуру, звичаї і традиції своїх 

предків, а й зробити їх надійним джерелом формування національної свідомості своїх 

нащадків, їх високої моралі і громадянської позиції.  

Творчий доробок діаспорних учених і педагогів-практиків на ниві сімейного 

виховання, їх внесок у розвиток родинної педагогіки, почасти привертав увагу 

зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема І.Боднарчука, І.Головітського, 

Т.Горохович, В.Луціва, Т.Михайленко, І.Петрів та ін. 

Кожен народ, як відомо, має право на утвердження й розвиток власних етнічних 

цінностей – мови традицій, історії. Традиції народного виховання в родинах 

українських діаспоритів – головний чинник збереження національного характеру і 

духовності української нації та запорука виховання гідних подвижників розвитку і 

примноження національної спадщини, у зв’язку з цим набували особливого значення. 

Українсько-канадські педагоги схильні вважати, що близьке, тепле співжиття 

батьків і дітей з раннього віку молодої зміни, ніжність матері, розумна і вимоглива 

опіка батька, приязні взаємини між дітьми та дідусями й бабусями, між братами і 

сестрами – це чинники, що міцно єднають родину. На їхню думку, родина, що плекає 

традиції свого народу, практику християнського виховання, це родина, де батьки не 

ігнорують своїх громадських обов’язків (є членами церковних парафій, національних 

організацій, передплачують українську пресу, купують і читають українські книжки), 

турбуються долею народу, ведуть боротьбу з лінощами. У таких родинах є живі 
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приклади дітям, на яких можуть виховуватися повноцінні громадяни держави, 

національні свідомі діячі етнічної спільноти. 

Важливу думку з даного приводу висловила канадський педагог, літератор 

І.Петрів. Її переконання, “виховання майбутніх батьків повинно починатися вже в 

шкільному віці дитини. Те виховання мало б проходити крізь усі роки навчання. 

Дітей вдома, а учнів у школі треба зацікавити справами родинного життя, домашньої 

господарки, родинного бюджету, обов’язками і заняттями членів родини тощо. У 

вищих роках навчання треба усвідомити дітям, що вони не будуть завжди дітьми, що 

вони виростуть, стануть дорослими людьми та будуть мати власну родину – будуть 

батьком чи матір’ю, і зачнуть виховувати своїх дітей. Молодь мусить знати, що до 

цієї ролі вона повинна бути підготовлена і що треба набути знання як виховати діти” 

[5, с.16-17]. 

Щоб українська родина могла стати справжнім осередком і кузнею 

християнського та національного виховання, – наголошує Т.Горохович, у ній повинні 

плекати релігійність, культ батьківщини, рідного слова, любов до ближнього і 

книжки. Бачимо, що культ книжки і рідного слова стоїть поруч основних ідеалів 

людини. Не можна ж користати із скарбів рідної культури вповні без знання рідної 

мови [3, с.26]. 

Неоціненну роль у родині, як уже зазначалося, відіграє мати. “Діти на кожному 

кроці слідкують за нами, коли ми робимо зле й коли ми робимо добре. Батьки для 

дітей є найбільший авторитет – стверджує І.Боднарчук. Все, що говорять і роблять 

батьки, для них святе. Це особливо повинна пам’ятати мати, бо вона являє собою 

серце родини. Вона більше перебуває серед дітей, тому не може забувати, що діти 

дуже пильно вважають на все, що вона робить і говорить, бо їхні серця на те дуже 

вразливі. Мати мусить прихилити до себе серця дітей. Коли діти бачать, що мати радо 

говорить про Бога, радо молиться, спокійно виконує свої обов’язки, тоді вони 

стараються наслідувати життя матері [1, с.37].  

На думку педагога, “життя матері – це важливий катехізис для дітей. Те, що 

мати добрим прикладом прищепить дітям у наймолодших роках, те стане потім їх 

другою природою. Мати може давно спочити в домовині й вийти з пам’яті дитини, 

але коли життєві бурі вдарять на дитину, коли чеснота і віра захищаються в своїх 

основах, тоді перед душею дитини стане її шляхетна мати й чарівною силою спрямує 

її знову на дорогу чесноти і віри. Тому великим, а то й найбільшим скарбом для дітей 

є добра християнська мати” [1, с.37]. 

Родина, за переконаннями науковців, – це для дитини перша школа життя. В 

родині дитина вчиться думати, приймати рішення, діяти, на цій першій стадії 

життєдіяльності дитини дуже важливо, щоб ці думки, наміри, вчинки не були розсіяні 

й розгублені. Родинне виховання закладе глибокі основи для формування світогляду 

дитини, бо саме тут вона отримує перші настанови і вказівки на все життя, набуває 

першого соціального досвіду, навичок співжиття в поліетнічному соціумі. 

Традиційні моральні й суспільно-етичні вартості в цілому світі на сучасному 

етапі занедбані (ліберальна система виховання, вимоги церкви, суду втрачають свою 

силу, втеча людей від релігії, негативне розуміння рівноправності жінки, розлучення, 

діти АТО, сексуальна дезорієнтація і багато інших лих у нашому матеріальному світі) 

– все це наслідок цього явища. Усвідомлення такого стану суспільства викликає 

тривогу, тому що сьогоднішня молодь – майбутнє народу. Сімейне виховання, на 

думку І.Петрів, – велика виховна сила. 
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Незаперечним є той факт, що сучасний ритм життя вимагає від сімей певної 

адаптації до змінених умов існування суспільства: політичних, економічних і 

соціальних. Саме через ці причини у суспільному житті багатьох країн світу, в тому 

числі і Канади, значним чином змінюються, деформуються родинні зв’язки та форми і 

методи родинного виховання. Розподіл сімейних обов’язків у сучасних українських 

сім’ях у діаспорі, не зважаючи на позитивні зміни в суспільній свідомості останніх 

років, залишається здебільшого традиційним і передбачає, що жінки переважно 

повинні вести домогосподарство та виховувати дітей, а чоловіки – матеріально 

забезпечувати сім’ю. Наслідками такого розподілу сімейних ролей є надмірне 

перевантаження жінок, які, в силу перебування в суспільстві, де роль жінки 

багатофакторна й різноманітна, змушені виконувати більшу частину роботи вдома і 

працювати поза домом, намагаючись реалізувати себе в професійному плані і 

виховувати дітей. Через таке становище в українських родинах Канади роль матері як 

важливого вихователя національно орієнтованої особистості не виконується повною 

мірою. Також виникає феномен “відсутнього батька”, особливо це стосується родин 

діаспоритів четвертої хвилі української еміграції, бо більшість новоприбулих родин 

зорієнтовані насамперед на забезпечення свого матеріального добробуту (таке явище 

спостерігалося і під час першої хвилі еміграції, що припадає на кінець ХІХ – початок 

ХХ ст). Така відстороненість сучасних батьків від виховного процесу, як засвідчує 

аналіз джерельної бази та реалії життя, негативно відображається на гармонійному та 

всесторонньому розвитку дітей, позбавляє чоловіків можливості отримання 

задоволення від батьківства, принижує їх соціальний статус. Адже, виростити і 

виховати дітей – це найважливіший обов’язок батьків як перед своїми дітьми, так і 

перед суспільством та державою. В цій роботі повинні брати участь як мати, так і 

батько, доповнюючи одне одного у повному погодженні практичних заходів по 

відношенню до дитини. 

Відомий педагог І.Петрів цілком слушно зазначає, що “виховник мусить добре 

надуматися, чи його наказ є можливий до виконання дитині, чи його виконання вийде 

на користь вихованню. Найбільшою помилкою виховника є його необдумане 

поступовання, подектоване нервами під враженням хвилини. Підривання авторитету 

батька – матір’ю, чи відворотно” [5, с.16-17].  

Канадські педагоги переконані, що колишнє ставлення до жінки, яка сама 

виховує і дбає про дітей, помилкове, безпідставне. Структура сім’ї змінилася, а 

сучасні обставини такі, що потребують впливу і матері, і батька. Байдужість батька 

негативно впливає на розвиток дитини. Своєю поведінкою батько впливає на 

розвиток “комунікації” дитини. Його ставлення до жінки й інших є важливим 

чинником у вихованні самосприйняття та відношення до своїх ровесників. І у хлопців 

і у дівчат виробляється “sexual identity”, та почуття і ніжність. Якщо батько холодний 

у поводженні з дітьми, то й діти, в свою чергу, бояться викликати емоції, 

висловлюватися чи проявляти ініціативу – остерігаються неадекватної поведінки 

батька. Діти повинні вести себе вільно як у присутності матері, так і батька. Адже 

відомо, дитина вчиться й психічно розвивається під впливом свого оточення, своїх 

батьків. Отже, у процесі розвитку від немовляцтва до дитинства та юнацького віку 

діти вимагають і потребують уваги, розуміння та виховання. 

Бути батьком, підкреслює В.Луців, – це час найбільшої праці і найбільшого 

напруження розуму [4, с.23-24]. За його переконаннями, вивчення національних 

традицій родинного виховання в українських сім’ях та впровадження в життя цих 
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форм і методів у родинах українських емігрантів позитивним чином вплине на 

майбутнє української нації. 

Справі збереження ідей національного виховання серед українських батьків 

сприяють батьківські гуртки, створені при рідних школах. Національно свідомі 

батьки, які залюбки приділяють увагу вихованню своїх дітей, зберігаючи при тому 

злагоду і взаємоповагу у ставленні один до одного, українські виховні традиції, 

мають можливість здобути певні знання і глибше зрозуміти виховні проблеми та 

головні цілі національного виховання, важливість своєї ролі у розвитку дітей через 

активну участь у діяльності батьківських гуртків. 

Отже, сім’я, зокрема мати і батько, відіграють провідну роль у національному 

вихованні українських дітей і молоді в Канаді. Вона зберігає особливості розвитку 

українського етносу і різні аспекти життя, побуту, трудової діяльності його членів. 

Батьки формують у своїх дітей уміння спілкуватися у людському соціумі, навчають їх 

любити рідну мову, національні традиції, релігійні і родинні обряди і звичаї, 

виховують у них почуття совісті, національної гідності, етнічної самобутності, 

готують до активної участі в життєдіяльності етнічної спільноти. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕТОД М. МОНТЕССОРІ  

В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СУЧАСНОЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті висвітлюється проблематика, пов’язана з аналізом сутнісних засад 

педагогічного методу М. Монтессорі та його дидактичної специфіки, орієнтованої 

на використання у виховних процесах, притаманних сучасній дошкільній освіті. Крім 

того, розглядається практичне значення педагогічної системи М. Монтессорі, 

покликаної в системі дитячих навчальних закладів підвищити якісні показники 

дошкільного виховання й розвинути у дитини її індивідуальність та 

самодостатність. 

Ключові слова: педагогіка М. Монтессорі, виховний процес, дошкільна освіта, 

дошкільне виховання, виховні методи. 
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Педагогіка М. Монтессорі в межах дидактичної парадигми характеризується як 

педагогічний метод, згідно з яким дитина та її індивідуальність висуваються на перше 

місце. Сама М. Монтессорі наполягає на самоцінності кожної дитини. В її 

педагогічній системі діти вчаться вільно, без примусу, без зовнішнього втручання й 

критики [1, с.19]. М. Монтессорі переконана в тому, що як заохочення, так і 

покарання – шкідливі для внутрішньої морально-світоглядної орієнтації людини у 

будь-якому віці, й що малюки повинні вчитися, слідуючи власній мотивації, оскільки 

бажання брати участь в житті дорослих є органічно властивим природі підростаючої 

дитини [1, с.22].  

В основу своєї методи вчений (з великим лікарським досвідом) і педагог поклала 

біологічну передумову: життя з точки зору своєї сутнісної ознаки є проявом нічим не 

обмеженої активності. Дитина, яка розвивається, має вроджену потребу у свободі та 

самореалізації [2, с.43]. Виходячи з цього, М. Монтессорі відмовилась визнавати суть 

виховання у традиційному (консервативному) формуючому впливі на дитину, а 

розробила власні методичні підходи, орієнтовані на вирішення проблеми педагогічної 

організації середовища, найбільш відповідного дитячим потребам. Вона обґрунтувала 

й головний постулат – дозволити дитині як індивіду бути самодостатньою, не 

перешкоджати дитині у її самостійному виборі й прийнятті того чи іншого рішення 

[2, с.57]. Дисципліну М. Монтессорі так само трактує як органічну активність, котра 

контролюється і регулюється самою дитиною, й передбачає дії, що визначаються нею 

самою, а не педагогом [7, с.10-11]. 

Сенс методу, розробленого М. Монтессорі, полягає в тому, щоб стимулювати 

дитину до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Мета вихователя – 

допомогти організувати їй свою діяльність, розвиватись власним неповторним 

шляхом, реалізувати природні схильності й таланти [6, с.83]. Разом з тим, як вчений, 

вона вбачає ключову роль педагога не у навчанні та примусовому вихованні, а в 

спрямовуючому керівництві самостійною діяльністю дітей; на рівні ж наукової 

рефлексії віддає перевагу використанню терміну “керівник” замість “вихователь” [4, 

с. 25]. 

Сутність педагогічної теорії М. Монтессорі полягає у наступному: виховання 

повинно бути вільним, індивідуальним і грунтуватись на результатах спостережень за 

дитиною. Техніка (прийоми реалізації) її методу випливає з природного 

фізіологічного та психічного розвитку людини як такої, і спрямована на виховання 

моралі (духовно-етична складова), формування емоційних проявів (рефлексійний 

чинник) й розвиток мови [3, с16-17]. Це “триєдине завдання” в руслі сучасних реалій 

вирішується на практиці за допомогою створення у дошкільних закладах, зокрема, 

будинках дитини і садочках, сприятливих зовнішніх умов, використання адаптованих 

дидактичних інновацій і технологій. З іншого боку, успіх методу М. Монтессорі 

забезпечується діяльністю тих людей, яким довіряють керування виховним процесом, 

– тобто “керівників”. Означені керівники покликані корегувати розвиток дитини, не 

здійснюючи на неї “штучного” зовнішнього впливу [7, с.14]. 

Вчений симптоматично акцентує: педагогічний метод спостереження 

забезпечується шляхом дотримання особистої свободи дитини, яка може бути 

обмежена лише інтересами колективу. Звідси робиться висновок про те, що дитину 

необхідно обмежувати тільки за умов, коли її дії можуть образити чи нашкодити 

іншій дитині, або коли вони мають характер грубих та неввічливих вчинків. Усі інші 

прояви, в якій би формі вони не були виражені, повинні бути дозволені й завжди 

шануватися [2, с.152]. Отже, педагог в дитячих будинках М. Монтессорі – це в першу 
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чергу спостерігач та експериментатор. Він фіксує всі зміни, які відбуваються у 

фізіологічному і психічному розвитку дитини, спрямовує пізнання нею оточуючого 

середовища в ментально-емоційному вимірі, у необхідних випадках приходить їй на 

допомогу. 

Таким чином, значною мірою педагог виступає зацікавленим і корисним 

помічником дитини. При застосуванні вправ з дидактичним матеріалом не стільки 

важливі самі знання, скільки внутрішні процеси психічного й фізичного розвитку 

малюка, набуття ним нового “бачення”, яке, зрештою, допомагає розпізнати предмети 

та їхні функціональні властивості. Самостійне виправлення дитиною помилок у діях 

потребує концентрованої уваги, спостережливості, терпіння, волі, відповідних 

професійних навичок з боку керівника. Основа методу спостереження – свобода дітей 

у їхніх природних, спонтанних, інтуїтивних, безпосередніх проявах та рефлексіях. 

Аналізуючи методичний концепт М. Монтессорі відносно “свободи дитини” й 

розкриття її особистості (індивідуальних рис характеру), доречно відзначити, що вона 

починає “визволення” дитини з розвитку в ній самостійності [5, с.63]. Вже у віці 

трьох років дитина, на думку М. Монтессорі, повинна мати можливість виявляти 

самостійність і право вибору. Вихователі-керівники зобов’язані полегшувати 

малюкам вступ на цей шлях самостійності: вчити ходити без сторонньої допомоги, 

бігати, підніматися та спускатися сходами, підбирати упущені предмети, самостійно 

вдягатися й роздягатися, самостійно їсти, купатися, вимовляти виразно слова і чітко 

висловлювати свої бажання. Так само вихователі-керівники повинні розвивати у дітей 

вміння досягати своїх індивідуальних цілей та бажань. Все це М. Монтессорі називає 

“етапами виховання в дусі незалежності” [2, с. 221]. 

Самостійність підкріплюється завданнями з практичного життя; останні, звісно, 

мають знаходити безпосереднє застосування у повсякденній практиці. Монтессорі-

дітсадочок, реалізуючі програму підвищення якісних показників сучасної дошкільної 

освіти, корегує та в адаптаційно-ігровому режимі навчає дитину елементарним 

побутовим навичкам і вмінню логічно й самостійно мислити. Разом з тим, навчання 

за М. Монтессорі в садку або дитячому будинку залишає значний простір для роботи 

в групах. Діти можуть вибирати, з ким вони бажають сумісно працювати і над чим. 

При цьому групова діяльність робить акцент на особистості того, хто навчається як 

керівника свого інтелектуального розвитку й творчого потенціалу.  

Після принципу “свободи” найважливіше місце у педагогічній системі М. 

Монтессорі відводиться вихованню почуттів. Для неї має ключове значення надати 

дитині можливість розвивати своє чуттєве сприйняття у підготовленій обстановці, яка 

відповідає її психологічним потребам. При цьому найголовніше, щоб керівники 

враховували індивідуальний ритм кожного малюка. Як підкреслює М. Монтессорі, 

формування почуттів передує розвитку вищої духовної діяльності, й дитина у віці від 

трьох до семи років перебуває у “фазі” фізіологічного становлення. Це – період 

швидкого фізичного розвитку, час появи та прояву різних видів психосенсорної 

діяльності. В даному віці дитина “виховує” свої почуття; у подальшому її увага 

трансформується у пасивну допитливість, орієнтовану на пізнання емоційних 

стимулів, а не причини речей [2, с.179-180]. Отже, саме у ранньому, дитячому віці 

набуває усталених рис сфера чуттєвих орієнтирів людини. 
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Pedagogical method of M. Montesory in the context of improvement of quality 

indicators of modern preschool education 

The article deals with the problems associated with the analysis of the essential 

principles of the pedagogical method of M. Montessori and his didactic specificity, oriented 

to the use in educational processes inherent in modern preschool education. In addition, the 

practical significance of the M. Montessori pedagogical system, which is called in the 

system of children's educational institutions, is to improve the quality of the pre-school 

education and to develop in the child its individuality and self-sufficiency. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРАЄЗНАВСТВА  

НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Стаття присвячена використанню елементів краєзнавства на уроках в 

початковій школі. У статті приділяється увага розкриттю та аналізу напрямів 

краєзнавчого вивчення рідного краю. Також розкрито ефективність дидактичних 

умов на уроках в початковій школі. 

Ключові слова: краєзнавство, географічне, біологічне, етнографічне, 

літературно-мистецтвознавче, господарське, екологічне, історичне, музеєзнавство. 

 

Нові реалії педагогічної дійсності об’єктивно створюють передумови для 

вдосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах, оволодіння 

школярами системою знань, умінь і навиків необхідних для подальшого успішного 

засвоєння навчального матеріалу в школі. Саме тому значний інтерес становить 

шкільне краєзнавство як полі функціональний транслятор суспільно-наукового 

досвіду у конкретному регіоні щодо розв’язання актуальних проблем навчання, 

виховання і психічного розвитку молодших школярів. » [3, с. 43]. 

Завдяки краєзнавству учень має можливість глибше з’ясувати розташування 

рідного краю на території країни; його історію – через долю окремих людей; коріння 

людини – в історії і традиціях своєї сім’ї, свого народу, у минулому рідного краю і 
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країни. У ході історичного процесу з покоління в покоління передаються вічні 

цінності: працьовитість, чесність, справедливість, сумлінність, відчуття національної 

гідності, дружба між народами, пошана до старших поколінь, обов’язок, милосердя, 

відчуття господаря. 

Цінність краєзнавчої освіти полягає в тому, щоб допомогти людині вийти з 

простору предметів у простір діяльності і життєвих сенсів. Вона повинна сприяти 

всебічному і гармонійному розвитку особистості, формуванню її етичного, 

інтелектуального і професійного потенціалу, створювати умови для реалізації 

потенційних можливостей учнів, їх інтересів і нахилів. Краєзнавча освіта дозволяє 

об’єднати систему сучасних соціально значущих цінностей і передові вітчизняні 

традиції в нову ціннісну систему суспільства, відкриту, варіативну, духовно і 

культурно насичену, діалогічну, толерантну, таку, що забезпечує становлення 

справжньої громадянськості і патріотизму. Заняття краєзнавством допомагає юним 

школярам глибше з’ясувати сенс, сутність важливих норм життя, що означені 

Конституцією України: «Кожен зобов’язаний не заподіяти шкоди природі, культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки» [1, с. 66]. 

За Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), 

національною Доктриною, Державним стандартом початкової загальної освіти 

важливим аспектом організації навчально-виховного процесу в сучасній школі є 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших 

народів і націй. 

Зміст навчання в початковій школі включає елементи краєзнавства, засвоєння 

яких створює умови для: інтелектуального, морального, соціального і фізичного 

розвитку молодших школярів; патріотичного виховання; формування екологічного 

світогляду учнів. 

Краєзнавча діяльність загальноосвітньої школи та керівництво нею 

розглядаються у дослідженнях Л. Волкова, М. Костриця, В. Обозний. Вивчення 

рідного краю в початковій школі досліджують Т. Байбара, В. Ільченко, Т. Люріна, В. 

Молодиченко, Т. Олексенко. 

Метою статті є визначення дидактичних умов використання елементів 

краєзнавства у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Формування національної самосвідомості дитини випадає на дошкільний та 

молодший шкільний вік, з участі дитини у сімейних звичаях та обрядах, із народної 

пісні, причетності до народної творчості. У цьому віці формується культ рідного 

дому, сім’ї, рідного міста чи села, що є основою щодо подальшого усвідомлення 

дитини себе як частини нації.  

Вивчення краєзнавства у початковій школі може бути ефективним за таких 

дидактичних умов: 

- забезпечення інтеграції краєзнавчих відомостей з програмовим матеріалом 

освітніх галузей в початковій школі; 

- добір краєзнавчого матеріалу з урахуванням вікових індивідуально-

психологічних особливостей молодших школярів;  

- поєднання навчальної та позанавчальної діяльності у процесі вивчення 

краєзнавства» [2, с. 88]. 

Краєзнавча складова у змісті початкової освіти реалізується через ознайомлення 

учнів з основами наукового світогляду, різноманітними видами й жанрами художніх 
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творів, вивчення рослинного і тваринного світу та сезонних змін в природі, 

традиціями й ремеслами українського народу тощо. 

Аналіз програм і підручників для початкової школи переконує в тому, що різні 

напрями краєзнавства відображені у змісті навчальних галузей. Крім того, вважаємо 

доцільним доповнення навчального матеріалу краєзнавчими відомостями. 

Краєзнавче вивчення рідного краю включає такі напрями: географічне, 

біологічне, етнографічне, літературно-мистецтвознавче, господарське, екологічне, 

історичне, музеєзнавство, організацію краєзнавчо-туристської діяльності . 

Географічне краєзнавство на уроках у початковій школі здійснюється під час 

вивчення предмета “Я і Україна”. Зважаючи на те, що найдоступнішим для учнів 

початкових класів є матеріал місцевої природи, в основу вивчення природознавчого 

матеріалу покладено краєзнавчий принцип та принцип сезонності.  

Елементи біологічного краєзнавства також використовуються на уроках у 

початковій школі. Вчитель ознайомлює учнів з рослинним світом рідного краю, 

тваринами, які проживають у лісі, в полі, водоймах тощо. Крім того, цікаві відомості 

про рослин і тварин місцевості, легенди про їх походження активізують пізнавальну 

діяльність учнів. Такі історії доцільно використовувати на уроках позакласного 

читання, а також для виховних бесід на інших уроках. 

Етнографічне краєзнавство – до такої діяльності варто залучати батьків 

молодших школярів, їхніх дідусів та бабусь, які можуть поділитися характерними для 

рідного міста чи села народними звичаями, традиціями. 

Значна увага на уроках у початковій школі приділяється традиціям, звичаям і 

обрядам народного календаря, які комплексно діють на особистість, всебічно 

розвивають її. Великий виховний зміст дат, подій, урочистостей народного календаря 

полягає в тому, що в основі – трудова діяльність людей, її різноманітні види в 

залежності від пори року. У процесі підготовки і відзначення народних свят, 

урочистостей в учнів виховуються почуття господаря рідної землі, працьовитість, 

дбайливість, ініціативність і підприємливість, якості турботливого сім’янина, 

охоронця природи. 

Літературно-мистецтвознавче краєзнавство передбачає ознайомлення учнів з 

творчістю митців рідного краю. Наприклад, урок позакласного читання може бути 

проведений у формі зустрічі учнів з письменником, знайомство з його творами для 

найменших читачів; на один з уроків образотворчого мистецтва можна запросити 

художника і запропонувати йому провести майстер-клас для молодших школярів на 

відповідному рівні.  

Господарське краєзнавство включає знання про народні промисли, стародавні 

знаряддя праці, господарську діяльність людей в різні пори року та ін. На уроках 

трудового навчання учні вивчають народні промисли, отримують навички 

вишивання, в’язання, писанкарства тощо. Уроки природознавства передбачають 

ознайомлення з притаманними даному регіону видами господарської діяльності 

населення в різні пори року. 

Екологічне краєзнавство є актуальним, адже стан навколишнього середовища є 

надзвичайно проблемним. Під час уроків серед природи необхідно вказати учням на 

проблеми, які притаманні даному регіону і окреслити шляхи їх вирішення, 

продемонструвати, що навички збереження природи рідного краю починають 

формуватися в ранньому дитинстві (у першу чергу, на прикладі бережливого 

ставлення до природи батьків та оточуючих дорослих).  
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Історичне краєзнавство – учнів доцільно залучити до збору інформації про 

походження, історичні пам’ятки рідного міста чи села.  

Музеєзнавство – відвідування музеїв, ознайомлення з їх видами, особливостями 

функціонування. Крім краєзнавчих музеїв, учням цікаво відвідати музеї під відкритим 

небом, де презентовані зразки будинків, в яких жили наші предки, стародавній одяг, 

відтворено умови життя пращурів. До прикладу, в Івано-Франківській області 

функціонує Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття, розташований 

поблизу села Крилос. Поїздку до цього музею доцільно організовувати спільно з 

батьками учнів. 

Отож краєзнавча діяльність у початковій школі дозволяє вирішити такі завдання: 

відродження духовності, національної культури; дослідження природних 

особливостей (географічні характеристики, рослинний та тваринний світ) рідного 

краю; засвоєння учнями народного світогляду, культури та менталітету; дослідження 

нерозкритих сторінок історії рідної землі; формування екологічної культури учнів; 

вивчення народних традицій, пісенної культури, архітектури і побуту. 
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Use of customizing elements in students in the initial school 

The article is devoted to the use of elements of regional studies at the lessons in 

elementary school. The article focuses on the disclosure and analysis of the areas of local 

lore studying the native land. Also, the effectiveness of didactic conditions at elementary 

school lessons is revealed.  
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК СВІДОМОГО ЧИТАННЯ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті наголошується на важливості роботи вчителя початкових класів над 

формуванням умінь і навичок свідомого читання у молодших школярів, що зумовлено 

актуальною потребою розвитку інтересу до читання та формування читацької 
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компетентності в учнів початкової школи. Автори статті рекомендують 

проводити вправи та завдання на розуміння значення слів, речень у тексті, тексту в 

цілому. У науковій розвідці особливого значення надається усвідомленому читанню 

молодших школярів з метою навчити їх не лише переказувати текст, а й аналізувати 

літературний твір на початковому рівні відповідно до чинної програми.  

Ключові слова: літературне читання, правильність і свідомість читання, 

уміння і навички читання, технічна і смислова сторони читання, читацька 

компетентність. 

На сучасному етапі процес модернізації початкової освіти, оновлення 

Державного стандарту початкової загальної освіти спрямований на особистісний 

розвиток молодших школярів та формування в них основних компетентностей. 

Важлива роль у розвитку і вихованні особистості молодшого школяра належить 

навчальному предмету «Літературне читання», який є складовою мовно-літературної 

освітньої галузі, оскільки центральне місце в переліку основних компетентностей 

посідає читацька компетентність. Тому під час навчання в початковій школі потрібно 

формувати навичку читання, уміння працювати з посильним текстом, здатність 

вибирати і читати корисні книжки, усвідомити, що книжка є засобом духовного 

спілкування. Читання, як важливий засіб засвоєння життєво важливої інформації, є 

запорукою успішної інтеграції особистості у світову культуру, у систему суспільних 

цінностей, норм, традицій. 

Досвід переконує, що сучасні діти читають мало, ˗ а відтак це призводить до 

низької техніки читання. Проте одним із найважливіших чинників, що впливає на 

успішність учнів, є вміння правильно, свідомо, виразно та швидко читати. У дитини, 

яка не вміє усвідомлено читати, виникають певні труднощі під час виконання 

домашніх завдань, їй нецікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і 

зубріння. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби 

спілкування з книжкою, оскільки читання не приносить йому задоволення.  

Як свідчить практика навчання літературного читання у початковій школі, якості 

читання потребують подальшої уваги, зокрема питання обсягу та змісту роботи зі 

свідомого читання на уроках літературного читання, можливостей використання 

теорії і практики виразного читання в системі уроку, добору прийомів та форм роботи 

з формування навичок правильного читання. Оскільки молодші школярі мають 

оволодіти елементарною грамотою літературного читання, вчитись виділяти логічний 

центр у тексті, логічні наголоси в реченнях, робити паузи, добирати відповідну 

інтонацію мовлення та читання. Все це сприяє поглибленню розуміння змісту 

навчального тексту, розвиткові навичок читання.  

За чинною програмою з літературного читання метою літературного читання є 

формування читацької компетентності учнів, ознайомлення молодших школярів з 

дитячою літературою як мистецтвом слова [2, с. 32]. Адже без високої культури 

читання, наголошував В. О. Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої розумової 

праці, читання – це найважливіший інструмент навчання та джерело багатого 

духовного життя. Вміння швидко знайти потрібну інформацію, оцінити її можливості 

і перспективність використання, засвоїти нові знання – все це вимоги нашого часу. 

Щоб набути необхідних навичок, потрібно навчитись читати правильно та свідомо. 

Протягом навчання в початковій школі молодші школярі постійно оволодівають 

технічною і смисловою сторонами читання. Технічна сторона передбачає оволодіння 

учнями способом читання, правильністю, виразністю і темпом. Читання стає якісним 

лише за умов досягнення учнями розуміння прочитаного тексту. У програмах з 
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«Літературного читання» для кожного класу чітко визначено напрями роботи вчителя 

щодо формування в учнів технічної та смислової сторін, якими вони оволодівають у 

взаємозв’язку [2]. Читання в початкових класах вимагає повного усвідомлення 

прочитаного. Психологи розрізняють два рівні розуміння тексту – рівень значень і 

рівень смислу. Рівень значень – це розуміння фактів, рівень смислу – розуміння 

підтексту, замислу автора. Успішність розуміння прочитаного залежить від розуміння 

значення слова, змісту речення, тексту. 

З метою формування в молодших школярів умінь і навичок свідомого читання 

пропонуємо виконувати такі вправи і завдання: 

1. Вправи та завдання на розуміння значення слів у тексті 

 Словникова робота: слова записуємо на дошці, читаємо, пропонуємо їх 

пояснити, або знайти слово за визначенням. 

 Гра «Знайди пару»: запропоновано дві колонки слів, що певним чином 

співвідносяться між собою: синонімічні чи антонімічні пари, учневі необхідно 

прочитати, знайти пару слів і з’єднати їх рискою. 

 Гра «Дослідники»: а) знайти слова, які найчастіше повторюються у творі, 

пояснити, для чого їх використав автор; б) знайти слова, які передають настрій героя, 

на основі їх створити літературний портрет персонажа; в) знайти слова, які передають 

любов до природи, співчуття до героя чи інші почуття; г) знайти і прочитати слова, за 

допомогою яких автор показує своє ставлення до зображуваного і т. п.  

2. Завдання на розуміння речень у тексті 

 Гра «Дослідники»: а) знайди найкоротше або найдовше речення; б) знайди 

речення до малюнка або за певною схемою; в) знайди, чим різняться речення (змінено 

порядок слів, або речення різняться лише прийменниками чи сполучниками тощо); г) 

знайди речення, яке стало відомим прислів’ям, афоризмом; ґ) знайди речення, які 

передають хвилювання героя, радість і. т. п.; д) спонукальні, питальні і т. п. 

 Гра «Склади речення»: кілька речень ділять навпіл і пропонують у 

довільному порядку; учні читають і з’єднують ці частини. Аналогічні завдання дуже 

потрібні, адже привчають дітей розмірковувати над змістом того, що читають, 

розуміти логічні зв’язки між частинами речення. 

3. Завдання на розуміння цілого тексту 

 «Словесне малювання»: намалювати епізод твору, що найбільше 

запам’ятався чи вразив. 

 Знайти і прочитати уривок тексту, що виражає головну думку твору. 

 Інсценізація уривку (використовують тексти з діалогом). 

 Аудіювання і т. п.  

 Гра «Опорні слова»: розвиває вміння запам’ятовувати в тексті деталі 

сюжету, відтворювати їх в усних переказах. І варіант: учитель дає слова з недавно 

прочитаного твору; наприклад: пшеничний колосок, зерно, млин, борошно, тісто, 

пиріжки. Учні мають назвати твір, про який йдеться, і переказати з використанням 

опорних слів. ІІ варіант: учні мають прочитати твір і визначити опорні слова, за 

допомогою яких можна якнайкраще відтворити цей твір.  

 Гра «Що спочатку, що в кінці?»: розвиває вміння запам’ятовувати 

послідовність подій у творі. Учитель читає уривок твору з описом певної події, а учні 

називають ті події, що відбувалися раніше чи відбуватимуться пізніше.  

 Гра «Намалюємо мультфільм»: навчає визначати головні події, розрізняти 

головне та другорядне, розвиває вміння аналізувати та синтезувати. Учні діляться на 

групи, отримують завдання, виконують його, обмінюються думками. Завдання: а) які 
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малюнки можна намалювати до твору, щоб учні, які його не читали, зрозуміли зміст?; 

б) вибрати серед поданих ілюстрацій найменшу кількість, за якими можна відтворити 

зміст казки; в) вибрати з твору або придумати підписи до ілюстрацій. У результаті 

виконання завдання має вийти мультфільм. 

 Гра «Співавтори»: вчить учнів визначати залежність між елементами 

сюжету, запам’ятовувати їх. Учитель читає вголос твір або учні самостійно 

ознайомлюються з ним. Завдання: придумати продовження твору. Які події могли 

відбутися в майбутньому? Якщо його забрати (називаємо літературного персонажа), 

як зміниться сюжет твору?  

 Гра «Ми автори»: навчає учнів складати свої твори певного жанру. 

Наприклад: скласти оповідання, казку, байку за сюжетом казки «Курочка Ряба». 

Скласти кінцівку до відомої всім історії. 

Отже, читання у початкових класах повинно бути свідомим і учень повинен 

уміти зіставити прочитане з явищами природи і суспільного життя, зрозуміти головну 

думку твору і зуміти зробити певні висновки з прочитаного, адже у наш час 

молодший школяр повинен не тільки вміти переказати прочитане, а й висловити своє 

ставлення до прочитаного. 
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Оновлення та реформування сучасної освітньої сфери активно пропагує та 

сприяє реалізації, впровадженню навчально-творчої діяльності учнів уже з 
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молодшого шкільного віку. Адже, несформованість інтелектуально-логічної сфери 

дітей цього віку потребує поступового, поелементного розвитку навчально-дослідних 

здібностей, а чуттєвість та емоційне сприйняття визначають вимоги до 

психологічного клімату, емоційної атмосфери, в якій проходитиме цей розвиток. Не 

виняток складає, організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності у процесі 

самопідготовки, яка за свої характером спрямовується на формування самоосвітніх 

навичок, характеризується самостійними навчальними діями учнів та передбачає 

виконання завдань, закріплення вмінь та навичок набутих на уроках, поглиблення й 

розширення знань з навчальних дисциплін. Відтак, саме розширення та поглиблення 

начального матеріалу потребує набуття вихованцями деяких навчально-

дослідницьких умінь. Зокрема, цінною є думка Н. Недодатко, де зазначається, що 

навчально-дослідницькі вміння – це складне психічне утворення, синтез 

інтелектуальних та практичних умінь, що застосовуються для розв’язання навчально-

дослідницьких завдань і виникають у результаті управління психічним розвитком 

учнів [3, с. 13]. 

Формування навчально-дослідницьких вмінь у школярів – процес складний і 

довготривалий, а тому завдання вихователя полягає у: 

- поступовому і методичному формуванні дослідницьких навичок, через 

здійснення постійного контролю за виконанням учнями навчально-дослідницьких 

робіт;  

- систематичному аналізі і коригуванні помилок;  

- визначенні найкращих, найефективніших шляхів виконання роботи, 

розчленувати її на певні складові та розділи, навчання учнів поєднувати різні види 

діяльностей; 

- з’ясовуванні можливості подальшого застосування результатів роботи 

вихованцями. 

Розвиток навчально-дослідних умінь учнів у процесі самопідготовки нерозривно 

пов’язаний з розвитком відповідних здібностей, які розуміються як психологічні 

особливості особистості, від яких залежить успішність набуття компетентностей, але 

які не ототожнюються і виступають як деяка можливість школярів. 

Отож, зазначимо, що процес розвитку навчально-дослідних умінь учнів у 

процесі виконання домашніх завдань має бути цілісним та підпорядковуватися таким 

принципам: 

- інтегрованості (об’єднання і взаємовплив навчальної і дослідницької 

діяльності учнів, коли досвід і навички безпосередньо впливають на успішність 

виконання учнями домашніх завдань); 

- неперервності (процес довготривалого пошуку, що проявляється, перш за 

все, в творчому об’єднанні учнів та їх вчителів);  

- міжпредметних зв’язків (дослідження будь-якої проблеми вимагає знання 

досліджуваного предмета та широку ерудицію при вивченні й інших навчальних 

дисциплін). 

Доречними є запропоновані І. Зимньою аспекти дослідницької діяльності у 

процесі самостійної роботи: 

- інтелектуально-дослідницький – вміння аналізувати, співвідносити і 

порівнювати факти, інформацію, бачити проблему, виділити головне; поставити мету, 

завдання роботи, критично аналізувати інформацію, оцінювати її;  

- інформаційно-рецептивний – вміння спостерігати, збирати і обробляти 

інформацію, систематизувати і класифікувати її, інтерпретувати інформацію;  
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- продуктивний – вміння виконувати практичні завдання; здійснювати пошук, 

узагальнювати інформацію [1]. 

Відтак, специфіка молодшого шкільного віку та методичні особливості 

організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності зумовлюють потребу у 

дотриманні таких основних етапів дослідницької діяльності учнів (О. Савенков): 

- виділення та постановка навчальної проблеми; 

- формулювання припущень; 

- пошук шляхів вирішення (обґрунтування припущення, збір і вивчення 

інформації); 

- формулювання висновків (узагальнення, класифікація, систематизація); 

- оформлення та презентація результатів дослідницької діяльності [2, с. 9]. 

Однак розглядаючи проблему розвитку навчально-дослідних умінь учнів 

молодшого шкільного віку зазначимо, що цей процес та його успішність значною 

мірою залежать і від рівня сформованості в них таких навчальних умінь як: уміння 

читати, слухати, усно формулювати і викладати свої думки, писати, працювати з 

книжкою, спеціальні уміння, культури розумової праці тощо. Відтак, саме наявність 

попередньо визначених умінь створює сприятливе середовище для розвитку таких 

типів навчально-дослідних вмінь молодших школярів у процесі самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності: 

1) навчально-організаційні вміння та навички (вміння організувати сам процес 

самостійної діяльності; планувати діяльність, розраховувати час, ресурси). 

2) пошукові вміння (самостійно висувати ідеї, знаходити спосіб дії, 

застосовувати знання з різних освітніх галузей; самостійно знаходити відсутню 

інформацію в інформаційному полі); 

3) рефлексивні вміння (сприймати домашні завдання, для вирішення яких 

недостатньо знань, відповідати на запитання типу – чого потрібно навчитися для 

виконання даного завдання, вміння аналізувати хід та результати власної самостійної 

діяльності); 

4) комунікативні вміння (слухати, отримувати інформацію, виявляти ініціативу, 

обмінюватися інформацією, висловлювати свою точку зору; домовлятися, знаходити 

компроміс); 

5) презентаційні вміння (навички монологічного мовлення; відповідати на 

незаплановані питання); 

6) проектні вміння (прогнозувати, представляти кінцевий продукт, результат 

роботи; вміння аналізувати наявні можливості та ресурси для виконання діяльності). 

Для розвитку в молодших школярів навчально-дослідних умінь, зокрема під час 

самопідготовки, доцільно використовувати певні прийоми: 

- розширення інформаційного поля – створення системи накопичування 

початкової інформації про необхідний об'єкт пізнання на різних заняттях 

самопідготовки, у різних видах діяльності, проведення інтегрованих занять і постійне 

заохочення до пошуку і пригадування інформації з інших галузей для розширення 

поняття;  

- стимулювання допитливості, потягу до дослідження шляхом створення 

ефекту здивування й емоційного захоплення, тобто використання проблемності, 

інтриги, парадоксів;  

- стимулювання пізнавального інтересу та активності через ефект Б.В.Зейгарнік 

– незавершена з якоїсь причини навчальна дія, яка запам’ятовується надовго;  
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- формування позитивної установки на «нецікаве» домашнє  

завдання, – що має привабливий для учня результат – тобто використання прийому 

«зсуву мотиву на ціль», коли заради одержання бажаного дитина включається у 

процес «нецікавої» для неї діяльності і врешті-решт зацікавлюється цим процесом 

діяльності (для одержання сюрпризу, який знаходиться у чарівному мішечку, 

потрібно згадати і записати 10 іменників); 

- створення "ситуації успіху", яка задовольняє потреби школяра у визнанні та 

виникає почуття компетентності, що супроводжується відчуттям радості та 

задоволення від діяльності. 

Отже, як бачимо важливим завданням вихователя є сформувати в дитини вже у 

перші роки навчання в школі навчально-дослідні уміння, без яких опанування 

вихованцем сучасним навчальним матеріалом буде неякісним, не відповідатиме 

сучасним умовам, що їх висуває школа і життя та ускладнюватиме його готовність до 

якісного перетворення оточуючої дійсності. 
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ДО 175-РІЧЧЯ АДАЛЬБЕРТА ГРЖІМАЛІ 

 

У статті висвітлено значення тридцятирічної діяльності Адальберта 

(Войтеха) Гржімалі у становленні та розвитку національної музичної культури і 

освіти Буковини. Ролі першого музичного товариства і музичної школи, які очолював 

митець на посту голови товариства і директора школи, у культурному процесі краю. 

Ключові слова: Товариство плекання музики на Буковині, спогади композитора 

під назвою «Тридцять років музиці на Буковині», Будинок музики, національна музика. 

інтернаціоналізм в музиці.  

 

30 літ жертовної праці на посту голови першого Товариства плекання музики на 

Буковині, директора музичної школи, професора Чернівецького університету віддав 

відомий чеський музикант, композитор, диригент, педагог, музичний критик і 

громадський діяч Адальберт (Войтех) Гржімалі (30.07.1842 р. м. Пльзень, Чехія – 

17.06.1908 р. Відень, Австрія). 

Митець закінчив Празьку консерваторію по класу віолончелі, грав у оперному 

оркестрі Роттердама, працював капельмейстером у Ґетеборзі, Богемському 

національному театрі та німецькому крайовому театрі Праги. Однак усі ці посади не 

відповідали його справжнім творчим запитам. 

У своїх спогадах під назвою «Тридцять років музиці на Буковині» (1874-1904 

рр.) [3], А.Гржімалі висловлює власне бачення причин свого приїзду на Буковину. 
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«Обставини переїзду з Праги до Чернівців були особистого характеру. Мене вабила 

не платня, у Празькому державному театрі вона була вищою, але я прагнув посади, де 

б міг проявити себе як лідер, як творча особистість. Чесно кажучи, поїздка від 

залізничного вокзалу до центру міста справила на мене гнітюче враження, це було 

«дерев’яне» містечко (дерев’яні будівлі), яке за кордоном гордо називали «Столиця 

краю…» [там же]. Однак, рішення було прийняте… 

В очолюваному Музичному товаристві митець щораз прагнув змінити культурне 

життя краю на краще, сформувати позитивне ставлення громадян до класичного 

музичного мистецтва. Його наполегливість, напористість у праці невдовзі призвели 

до помітного покращення стану культури в краї. Завдячуючи добрим організаційним 

здібностям на посту голови Товариства А.Гржімалі домігся прискорення наміченого 

будівництва концертного приміщення (нині Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка), яке було розпочате у квітні 1876 р., а в грудні 1877 р., уже передано 

Товариству в користування. До свята відкриття Будинку музики А.Гржімалі написав 

кантату «Хвала музиці» на вірші місцевого поета Е.Нойбауера та сам виконав на 

скрипці низку музичних творів. 

Побудова Будинку музики у Чернівцях окрім створення належних умов для 

місцевих музикантів розширила гастрольні можливості для приїжджих музикантів-

виконавців. Так у 1879 році на запрошення А.Гржімалі до Чернівців уперше завітав 

відомий російський піаніст, композитор і диригент Антон Рубінштейн (виходець з 

українського Поділля), який на влаштованому 18 січня концерті в будинку 

Товариства виконав увертюру «Егмонт» Л.Бетховена, «Рондо» В.Моцарта, арії та 

варіації Г.Генделя, Ноктюрн та Варіації Ф.Шопена, композиції Ф.Ліста, власні твори. 

Зауважмо, що у концертному репертуарі музиканта здебільшого переважали твори 

зарубіжних авторів, що не могло не подобатися місцевим шанувальникам класичного 

мистецтва. 

У музичній школі, яку А. Гржімалі одночасно із Товариством очолив у 1862р. 

він керував чотирма відділеннями, давав уроки гри на віолончелі, фортепіано, співу та 

гармонії, очолював смичковий квартет.  

Роки плідної праці А.Гржімалі на посту голови Товариства й директора школи 

насправді покращили культурне становище буковинського краю. З нагоди 25-річного 

ювілею товариства митця удостоїли численними почестями. Зокрема йому присвоїли 

почесне звання. Член Товариства Георг фон Флондор в знак високої поваги до 

Адальберта Гржімалі подарував йому дорогу скрипку Страдиварі (1718 року). За 

досягнення у галузі розвитку музичного мистецтва на Буковині кайзер нагородив 

Гржімалі Золотим Хрестом та короною за заслуги, а його ім’я вписано золотими 

літерами в книгу історії про видатних митців поряд з іменами професорів Празької 

консерваторії, що принесло А. Гржімалі всесвітню славу. 

Серенади для смичкового оркестру Гржімалі, що вийшли друком, великим 

успіхом і попитом користувалися у Львові, Відні, Празі, Зальцбурзі - рідному місті 

В.Моцарта. А 4 кантати, концерт для скрипки з оркестром, опери «Веселий принц», 

«Швандя дудак» (постановка у Чернівцях 1877 р., 1897 р.) композитора лише 

підтвердили його визнання. Окрім вищеназваних творів, фахівці схвально 

відгукувалися і про його твори інструктивного характеру, що входили до 

педагогічного репертуару гри на віолончелі, якими користувалися викладачі музики 

не лише в нашому краї, але й за кордоном. 

Зарекомендував себе митець і добрим музичним критиком, систематично 

публікуючи статті про мистецьке життя Буковини на сторінках місцевої преси.  
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У Чернівецькому університеті також достойно поцінували Гржімалі як 

високопрофесійного музиканта, викладача, композитора та лектора музики на 

філософському факультеті.  

Після плідної діяльності на Буковині – своїй другій батьківщині Гржімалі 

визнали одним із кращих її синів. І хоча митець керував німецьким Товариством, він 

все ж виступав проти насильницького насаджування німецької культури у 

багатомовній Буковині. «Німецька культура добра річ, якщо її розуміють. Але вона 

повинна входити в життя населення вільно, непомітно. Він пророкував, що з часом 

тут з’являться такі мистецькі діячі, які підніматимуть національні гілки музичного 

дерева. Для цього він закликав бути з народом, розуміти його душу. Успіху досягне 

той, хто не вважає себе вищим за свій народ. Такими вважав Воробкевича, 

Мандичевського, Флондора»[3]. 

«На Буковині часто говорили про багатонаціональну музику, але робили 

помилку, коли розглядали тільки австрійське мистецтво. Австрія – це різноголосе 

ціле. А кожен нарід – тільки ланка великого ланцюга, який об’єднує усі народи на 

ниві культури. Якби на Буковині усі нації котрі тут живуть, об’єднати навколо 

музики, ми б мали інтернаціональне суспільство. З іншого боку, музичного 

інтернаціоналізму варто боятися, оскільки в такому разі втрачається своє рідне, 

властиве лише одному народові. Інтернаціоналізм усе змішує, нищить дух народу, 

виховує загал, а не індивідуальність»[3]. 

Отже в особі А. Гржімалі мешканці краю мали підтримку щодо розвитку 

національної культури, і тому з повагою і любов’ю ставилися до авторитетного 

митця. Сприяли цим позитивним процесам в краї творчі контакти А. Гржімалі із 

С.Воробкевичем, які звісно, не обмежувалися лише приятельськими стосунками. 

Головним чином вони були пов’язані з музичним вихованням учнів, більшість з яких 

навчалися як у місцевій гімназії під керівництвом Воробкевича, так і музичній школі 

під керівництвом Гржімалі. Незважаючи на те що Воробкевич не мав 

безпосереднього відношення до Товариства, яким керував Гржімалі, їх творча 

співпраця була дуже плідною, дієвою, й тривалою протягом десятиліть. На сцені 

Будинку музики, у якому спочатку функціонувало лише німецьке товариство й 

музична школа, згодом відбувалися концерти українських товариств, де звучала 

українська народна пісня, музика українських композиторів-класиків та музика інших 

народів, що населяли Буковину.  

Плідна діяльність А.Гржімалі на посту голови музичного товариства і директора 

музичної школи, яку він очолював, залишили глибокий слід як у літописі музичної 

культури краю, так і пам’яті краян та його щирих шанувальників. 
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ОСИП МАКОВЕЙ ЯК ПОПУЛЯРИЗАТОР І ОРГАНІЗАТОР 

ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

  

У педагогічній біографії видатного письменника і громадського діяча Осипа 

Маковея (1867-1925) важливою, але малодослідженою сторінкою є його діяльність з 

популяризації ідеї національного дошкільного виховання, вплив на становлення 

професійної підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях. 

У 1895-1897 рр. Осип Маковей очолював чернівецьку газету «Буковину», 

перетворивши її із локального на всеукраїнський пресовий орган, що відзначався 

широкою проблематикою порушених питань. У контексті національно-культурного 

відродження українського населення редактор газети чи не вперше на Буковині 

привернув широку увагу громадськості до проблеми формування національної 

системи дошкільного виховання.  

Організація у Галичині і Буковині дошкільних закладів з вихованням дітей 

рідною мовою набула актуальності з розвитком українського жіночого руху, який 

наприкінці ХІХ ст. очолила письменниця і громадська діячка Наталія Кобринська. 

Вона вперше порушила це питання 1891 року на жіночому вічі в Стрию. 

Пропозиція Н. Кобринської не була одностайно сприйнята галицьким 

суспільством, зокрема жіноцтвом. Але її підтримали представники греко-католицької 

церкви, насамперед священик Кирило Селецький і чернець Єремія Ломницький, 

завдяки яким в с. Жужелі (нині – Жужеляни) на Сокальщині постало чернече 

згромадження сестер Служебниць і 15 травня 1893 року була відкрита перша у 

Галичині українська захоронка. Наприкінці 1896 року згромадження сестер 

Служебниць вело захоронки не тільки в селі Жужелі, але й Самолусках 

Гусятинського і Циганах Борщівського повіту, а також в Кристинополі, 

Монастириськах [3, с. 57]. 

Осип Маковей вирішив познайомити читачів «Буковини» із життям сестер 

Служебниць і їхніми дитячими закладами і в січні  лютому 1897 року друкував з 

продовженням оповідання (повість) А. Сторожівни «Сестра Юлія». Героїня твору, яка 

вирішила «Богу служити і людям помагати», стала дитячою вихователькою у 

дитячому дошкільному закладі  сільській захоронці [5].  
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У редакційній статті під назвою «Захоронки» відзначалося, що у Галичині 

питання про заснування українських захоронок вже неодноразово порушувалося, 

однак воно не знайшло належної підтримки. А на Буковині «навіть не 

обговорювалося» [2, c.1]. 

На той час на Буковині діяло лише 3 дошкільні виховні інституції. Найдавнішим 

закладом був зразковий дитячий садок, заснований 1875 року при Чернівецькій 

державній жіночій учительській семінарії для проходження педагогічної практики 

майбутніми учителями і вихователями. Ще два заклади в середині 90-х років 

організували Меланія Вест разом зі сестрою Анною (1894 р.) і римо-католицьке 

чернече згромадження «Родина Марії» (1896 р.). Однак серед них не було жодного 

українського [3, с. 62-64].  

Публікація «Буковини» отримала широкі відгуки серед громадськості, але не 

тільки позитивні. Місцеві газети «Буковинські відомості» і «Православна Буковина» 

побачили у матеріалі «єзуїтську пропаганду», «латинізацію», тому «Буковина» була 

змушена знову повернутися до теми захоронок. У статті «Сестри служебниці» газета 

розповіла про діяльність братства «Сестер-служебниць» у Петербурзькій губернії, де 

сільські дівчата отримували виховання як майбутні матері і господині, доглядали 

нужденних і хворих. «Буковина» наголошувала, що сестри Милосердя у Росії 

відрізняються від «наших сестер Служебниць» тільки тим, що вони православні, і 

резонно запитувала: а хто ж забороняє буковинським православним священикам 

подбати про своїх сестер Служебниць? [4, с. 2 ]. 

Таким чинному тема дошкільного виховання стала на сторінках «Буковини» 

однією з провідних у 1897 році, засвідчивши системний і творчий підхід до її 

висвітлення головним редактором Осипом Маковеєм, а також обґрунтованість і 

зваженість зроблених оцінок. До кінця ХІХ ст. і на початку ХХ ст.. на 

західноукраїнських землях найактивніше розвивалися дошкільні інституції саме 

сестер Служебниць, яких згодом підтримали й інші греко-католицькі жіночі 

згромадження – сестер Василіянок, Йосифіток, Пресвятої Родини, Мироносиць. Саме 

сестри Служебниці з Галичини були запрошені до ведення першої української 

захоронки на Буковині, заснованої 1906 року товариством «Мироносиці». 

Протягом 1899 – 1910 рр. Осип Маковей працював учителем української мови та 

літератури в Чернівецьких чоловічій і жіночій учительських семінаріях з німецькою 

мовою навчання, які мали спільне управління і здебільшого спільний викладацький 

персонал. Він значною мірою причинився до піднесення рівня вивчення української 

мови та літератури в обох навчальних закладах, до росту зацікавленості професіями 

педагога народної школи і вихователя дошкільного закладу серед української молоді. 

Серед 9 випускниць фребелівських курсів, які діяли при Чернівецькій державній 

жіночій учительській семінарії у 1906 р., кваліфікаційні свідоцтва на право 

працювати вихователями в українськомовних дошкільних закладах отримали 4 

учениці  Ольга Воронюк з Василева, Марфеліна Дончул з Кіцманя, Марія Магас і 

Павліна Омелько з Чернівців.  

Турботою про національні педагогічні кадри були позначені викладацька 

діяльність Осипа Маковея у Львівській державній жіночій учительській семінарії, 

його керівництво Заліщицькою учительською семінарією, опіка над місцевими 

дошкільними виховними закладами, для яких письменник написав текст пісні 

«Привітайте щиро…» і скомпонував до неї музику [1, c. 150]. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: 

УМОВИ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

В одному із інтерв’ю громадському колу міністерка освіти та науки 

України Лілія Гриневич висловилася: «Ми хочемо перейти від школи, яка напихає 

дітей знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи компетентностей. Так, 

сompetentia — у перекладі з латинської, означає коло питань, у яких людина добре 

обізнана, має знання та досвід». 

Одним із найважливіших шляхів досягнення цієї освітньої установки, з практики 

власної педагогічної діяльності, вважаємо, є організація диференційованого підходу в 

навчальній діяльності молодших школярів. 

Так, «диференційований підхід» за науковими поглядами С.Рабунського та 

І.Бутузова є дидактичним положенням, яке припускає розподіл класу на групи учнів 

на основі інтересів, успішності, здібностей і передбачає максимальне врахування 

індивідуальних особливостей школярів для того, щоб визначити для них 

раціональний характер роботи на уроці»[1, с.9; 2,с.11].  

Крім того, ряд науковців розглядають заявлену в тезах проблему в різних 

аспектах:  

- психолого-фізіологічні особливості реалізації диференційованого підходу 

(Б.Ананьєв, С.Рубінштейн, З.Калмикова);  

- ефективність дидактичного процесу в умовах диференційованого підходу до 

учнів (Ю.Гільбух, В.Ільченко, Н.Ковчин);  

- формування здібностей учнів (А.Кирсанов, О.Корсакова, І.Чередов); 

-  організація диференційованого підходу в початковій школі (О.Савченко, 

І.Подласий, С.Логачевська, М. Смирнова). 

Визначення педагогічних умов організації диференційованого підходу в 

початковій школі – є наступним завданням нашого дослідження. Якщо, визначенням 

О.Савченко, умова – «це чинник, рушійна сила, причина будь-якого процесу» 

[3,с.365], то «педагогічна умова» - рушійна сила педагогічного процесу, важлива 

складова педагогічної діяльності. 

В цьому контексті, вчені виділяють дві групи умов педагогічної діяльності:  

 зовнішні (навколишнє середовище, матеріально-технічне забезпечення, 

навчально-методичне забезпечення);  
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 внутрішні (професійно-особистісні якості вчителя як суб’єкта і учнів як 

об’єктів навчальної діяльності тощо). 

Щодо педагогічних умов організації диференційованого підходу до учнів 

молодших класів, то вчені М.Смирнова, О.Савченко, А.Фарков класифікують за 

такими групами: 

1. Матеріально-технічне забезпечення класів при здійсненні диференційованого 

підходу (оснащення класів аудіо-, відеоапаратурою, мультимедійними засобами, 

комп’ютерною технікою, ТЗН та ін.). 

2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення (навчально-методичні 

посібники для вчителя, періодична преса, наявність необхідної кількості навчальної 

літератури для учнів: підручники, посібники, наочні посібники, таблиці, схеми, 

стенди, макети, моделі, роздатковий матеріал, картини, лічильний матеріал, гербарії 

та ін.). 

3. Рівень кадрового забезпечення (висунення високих вимог до професійних 

якостей вчителя; установка на використання інноваційних технологій у сфері освіти; 

підвищення науково-методичної культури вчителя; самовдосконалення та 

самоконтроль вчителя; оволодіння прийомами психодіагностичної діяльності; 

вивчення передового педагогічного досвіду; орієнтація на особистість як найвищу 

цінність тощо.  

4. Організація диференційованого підходу (кількість учнів у класі не повинна 

перевищувати 10-15 учнів; систематичне вивчення вчителем кожного учня; умовне 

віднесення учнів до певної групи типології школярів і проектування основного 

напрямку індивідуальної роботи з ним; постановка найближчих педагогічних завдань 

в роботі з кожним учнем; вибір і застосування найбільш ефективних засобів і 

способів диференційованого підходу до кожного учня; фіксація і аналіз отриманих 

результатів; проведення корекційної роботи з кожним учнем; систематичне 

здійснення диференційованого підходу на кожному уроці; обов’язкове засвоєння 

всіма учнями визначеного програмою мінімуму знань; фіксація прогресивних змін у 

розвитку кожного учня [3, с.104; 4, с.46]. 

  Насамкінець, диференційоване навчання в нашій практичній діяльності 

виражається в тому, що всі учні отримують завдання однакової складності, але 

слабшим з них надаємо індивідуальну допомогу. Нерідко слабшим учням пропонуємо 

посильні для них завдання, або пропонуємо легкі завдання. Згодом їх додатковими 

завданнями, яке вони виконують відповідно до своїх можливостей. Як показала 

практика, подібна організація диференційованого підходу в навчальній діяльності 

молодших школярів забезпечує можливість розуміння навчального матеріалу кожним 

учнем та набуття ним важливих предметних компетентностей.  
Список використаних джерел 

1. Бутузов И.Г. Дифференцированное обучение – важное дидактическое средство 

зффективного обучения школьников / И.Г.Бутузов М.: Педагогика, 1968. – 140с. 

2. Рабунский Е.С. Индивидуальний поход в процессе обучения школьников / Е.С. Рабунский 

. – М., 1975. – 110 с. 

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагог. Факультетів 

/ О.Я.Савченко. - К.: Генеза, 1999. – 368 с. 

4. Смирнова М.А. Индивидуализация и дифференциация процесса обучения младших 

школьников / М.А.Смирнова // Відкритий урок. –2000. - № 19-20. - с. 43- 47. 

 

  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F


71 
 

Лукасевич Ольга Дмитрівна 

вчитель початкових класів 

Чернівецька спеціалізована школа 

І ступеня №15 

 

ОСОБЛИВОСТІФОРМУВАННЯ ОСНОВ  

ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У статті розкриваються особливості формування основ читацької 

самостійності у молодших школярів через різні форми читання художньої 

літератури. Автор пропонує вивчення читацьких інтересів шляхом проведення 

тематичних бесід, виконанням учнями проектів, відвідуванням бібліотек, написанням 

коротких творів-відгуків та ін. 

Ключові слова: навчальне читання, додаткове читання, вільне читання, 

читацький інтерес, індивідуальне керування читанням молодшого школяра. 

 

Важливим завданням сучасної початкової школи є формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості. Однією із сторін особистості є рівень її читацьких 

інтересів, які виявляються в щоденній потребі працювати з текстом, в ступені 

естетичної розвиненості, зокрема художніх смаків, кола й напрямку читацьких 

інтересів, в умінні дібрати книжку. Художня література є невичерпним джерелом 

постійного збагачення й розвитку духовної сфери людини, зокрема її читацьких 

інтересів та широкого кругозору. 

Працюючи в початковій школі зі своїми другокласниками впроваджую в 

навчальний процес три форми читання молодшими школярами художньої літератури: 

навчальне читання, додаткове та вільне. Перша форма – класне й домашнє читання 

творів, передбачених програмою; друга – самостійне читання рекомендованих 

учителем творів, які потім обговорюються на уроках позакласного читання; третя – 

читання книжок дібраних учнями самостійно. Всі ці форми читання знаходяться в 

тісних взаємозв’язках, доповнюють одна одну, сприяючи набуттю учнями 

повноцінної літературної освіти, формуючи їх читацьку культуру й інтереси, 

виховуючи естетично. 

Загальновідомо, що у книжки, яка довго була основним джерелом інформації та 

популярним засобом дозвілля, з’явились могутні суперники – телебачення, відео, 

комп’ютерні ігри. Біля комп’ютера та телевізора діти проводять більшу частину свого 

вільного часу. На нашу думку, втрату зв’язків із книжкою в ранньому віці неможливо 

компенсувати в майбутньому. Маленький читач лише вступає в життя, у нього ще 

немає життєвого досвіду, і книга для нього є невичерпним джерелом відомостей, у 

ній він знаходить відповідь на свої незліченні «чому?». Книжки, прочитані в 

дитинстві, часто запам’ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток, 

на світосприймання, виробляють певні норми поведінки. 

Ось чому важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, 

щоб дитина не розгубилася в книжковому морі, щоб до її рук потрапляли 

найнеобхідніші твори, щоб спілкування з ними стало звичним, щоденним і, що дуже 

важливо, приємним заняттям. Саме дорослі (а, це і батьки, вихователі, вчителі) мають 

свідомо й цілеспрямовано виховувати в дитині читача, починаючи з сім’ї, дитячого 

садка, молодших класів[26, с. 78]. 
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Організацію позакласного читання в школі важливо почати з виявлення 

читацьких інтересів учнів, початкових умінь та навичок користування книжкою. 

Для вивчення читацьких інтересів молодших школярів в своїй педагогічній 

діяльності я проводжу бесіди, використовуючи такі питання: 

1. Про що (на яку тему) любиш читати? 

2. Книжкам яких жанрів надаєш перевагу? 

3. Хто з письменників тебе приваблює найбільше? Чому? 

4. Чи приваблюють тебе книжки, різноманітні за будовою та оформленням? 

5. Чи захоплюєшся ти довідковою літературою? Якою саме? 

А також починаючи з першого класу пропоную учням різноманітні проекти: 

«Фотопрезентація: «Юний читач», «Моя книжкова історія»; ілюстрування художніх 

образів за сюжетами прочитаних творів; складання учнями загадок, лічилок, 

небилиць за прочитаними творами та ін.». 

Читацькі інтереси дітей неоднакові і залежать як від років навчання, так і від 

індивідуальних особливостей дітей. Так, перебуваючи в 1 класу мої школярики 

виявляли несформовані читацькі інтереси і віддавали перевагу спортивним іграм, 

перегляду телепередач, прогулянкам, і лише незначна частина першокласників 

визнавали, що їх цікавить читання і розгляд книжок. Вже починаючи з 2 класу учні 

люблять читати про природу, про тварин, про хороші справи дітей, про життя дітей в 

інших країнах, проте кожен п’ятийдругокласник не любить читати книжок взагалі.Є 

такі учні, які люблять читати, але читають усе без розбору. Таким учням я 

рекомендую, що треба прочитати спочатку, а що потім. Українська школа повинна 

виховати такого читача, який би читав свідомо, умів засвоїти корисне, взяти з книжок 

головне, важливе, який би міг читання підпорядковувати певній меті. 

Інтереси читачів учитель може виявити різними способами протягом усього часу 

перебування дитини в школі. У бесідах, що проводяться з дітьми після уроків чи на 

уроках з різних предметів, учитель виявляє, хто що читав з певного питання, чим саме 

цікава та чи інша книжка, про що хотів би ще прочитати той чи інший учень[1, с. 2].  

Інтерес до читання художніх творів виникає і починає формуватись з дитячих 

років. Уже в початкових класах, навчившись читати, учень може сам 

ознайомлюватись із змістом творів, невеликих книжок. Діти відвідують бібліотеки, 

обмінюються книжками. Для того, щоб у школярів був сформований стійкий інтерес 

до читання, його треба весь час підтримувати і збагачувати. В початкових класах, 

коли техніка читання учнів ще недосконала, діти не отримують задоволення від 

самостійного читання, тому потрібно для підтримки інтересу практикувати читання 

вголос дома батьками, старшими братами і сестрами, а в школі – учителем.  

Читання – це активна пізнавальна діяльність. Вона виявляється в допитливості, 

бажанні більше довідатися про життя людей, ознайомленні з подіями, вчинками 

героїв, прагненні дізнатись, як розгортатимуться події далі[58, с. 30]. Відомі випадки, 

коли в середніх класах учні не виявляють читацького інтересу, не хочуть 

записуватись до бібліотеки, відмовляються від рекомендованої літератури. В такому 

випадку застосовуються прийоми, що сприяють розвиткові в учнів внутрішніх умов 

до формування читацького інтересу: допитливості, вдосконаленні техніки читання, 

уміння виділити у творі основне, уявлені ситуації й умови, в які потрапили герої 

тощо. Учитель звертає на таких учнів особливу увагу: записує їх до бібліотеки, 

систематично добирає для них книжки, залучає до участі в різних видах роботи з 

книгою. Розвиткові читацьких інтересів учнів сприяє голосне читання творів у класі. 
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Вирішальне значення для успішного розвитку інтересу учнів до творів 

словесного мистецтва має постановка викладання читання як шкільного предмета, 

успішного засвоєння навчального матеріалу. Чим повніше засвоює школяр теоретико-

літературні відомості, передбачені програмою, чим більш сформовані вміння 

аналітико-синтетичної роботи, тим краще розвинена здатність сприймати зразки 

словесного мистецтва в єдності змісту й форми, співпереживати з героями, 

пройматися їх настроями й інтересами, прагненнями, усвідомлювати авторську 

оцінку зображеного, тим вищим буде рівень читацької культури, ширші читацькі 

інтереси й запити в майбутньому, що в свою чергу сприяє розвитку духовної сфери 

людини[2, с. 25]. 

Вважаємо, що допоможе вчителю у вивченні читацьких інтересів учнів 

написання коротких творів-відгуків на такі теми: «Книга – мій друг», «Моя улюблена 

книга», «Мій улюблений літературний герой», «Книга у нашій сім’ї» та ін. Аналіз цих 

творів розкриє перед учителем світ захоплень читачів, допоможе вибрати і 

спланувати форми роботи над тим чи іншим твором. 

Корисно також організувати ведення читацьких щоденників. Перевірка записів у 

щоденниках теж дозволить визначити читацькі інтереси школярів. Про начитаність 

людини судять не за кількістю прочитаних книг, а по тому, як вона зуміла розібратись 

у них. Учням потрібно радити не просто читати книги, але більше думати над їхнім 

змістом, над характерами людей, змальованих у книжці, намагатись самостійно 

оцінити книжку – чи хороша вона, чим хороша, записати про неї в читацькому 

щоденнику[4, с. 9]. 

Керувати системою дитячого читання учитель повинен вести не лише у процесі 

спеціальних занять, але й на всіх уроках з усіх навчальних предметів. Роботу з питань 

виховання культури читання слід вести систематично, а не зводити лише до окремих 

заходів[3, с. 27].  

Практика показує, що, починаючи з початкових класів, треба запрошувати на 

заняття працівників бібліотек, щоб вони проводили з дітьми бібліотечні уроки. Весь 

цикл занять з формування дитини-читача повинен стати невід'ємною частиною 

керівництва системою читання учнів початкових класів. 

Наступний етап індивідуального керування читанням учнів – залучення їх до 

літературних гуртків, масової позакласної роботи з літератури із врахуванням 

індивідуальних інтересів і можливостей. Ефективним тут буде виразне читання, 

виготовлення унаочнення, підготовка доповідей, повідомлень, літературно-творча 

діяльність.  

Формування читацьких інтересів молодших школярів, вироблення у них умінь і 

навичок добирати книги, самостійно працювати з ними, бережливо до них ставитись 

– одне із важливих завдань учителів початкових класів. 
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Basics formation features of the reader’s autonomy for junior pupils 

The article reveals the peculiarities of forming the foundations of reader autonomy 

among junior pupils through various forms of reading fiction. The author suggests studying 

the reader's interests by holding thematic conversations, students' projects, visiting 

libraries, writing short essays, reviews, etc.  

Key words: study reading, additional reading, free reading, reader interest, individual 

reading instruction for junior high school student. 
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Висвітлено технологію розвитку критичного мислення учнів у навчальному 

процесі загальноосвітньої школи. Розглянуто цілі і завдання, об’єктивні умови 

реалізації технології розвитку критичного мислення школярів. Окреслено переваги 

застосування технології критичного мислення як засобу удосконалення якості 

шкільної освіти.  

Ключові слова: школярі, критичне мислення, технологія розвитку критичного 

мислення, урок, тема, методика. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ  

ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасна Україна потребує людей, які мислять самостійно і творчо; критично 

осмислюють факти та події навколишньої дійсності, здатні вносити нові ідеї в усі 

сфери життя суспільства, вільні від конформізму й догматизму. Зорієнтованість 

сучасної школи на становлення мислячої, громадсько-активної людини визначає 

необхідність формування критичного мислення зі шкільної парти. Під критичним 

мисленням розуміється процес розгляду ідей з багатьох точок зору, відповідно до їх 

змістових зв’язків, порівняння їх з іншими ідеями. Критичне мислення є антиподом 

догматичному, адже піднімає людину до рівня Людини, якою не можна 

маніпулювати, яка не боїться мислити, оцінювати, порівнювати. Тому розвиток 

критичного мислення потрібен не тільки самій людині, а є незаперечною умовою 

суспільного розвитку.  

Біля витоків розробки технології розвитку критичного мислення стояли 

Л. Виготський, М. Коул, Д. Вертч та ін. Вітчизняні дослідники розглядають ці 

проблему у ґрунтовних дослідженнях, трансформованих на вищу школу 

(Л. Аврамчук, О. Кайдановська, В. Каплинський, Н. Мозгальова, Г. Нагорна, 

Г.Райковська, І. Угринюк, Т. Хачумян, М. Швед, Л. Яковенко, О. Ярмолович), 

наукових розвідках, які розкривають сутність критичного мислення і шляхи його 

формування в учнів та студентів (Л. Києнко-Романюк, О. Бєлкіна-Ковальчук та ін.); 

крім того, учителі у взаємодії з науковцями розробили педагогічні проекти з розвитку 

критичного мислення (С. Терно, О. Пометун).  

Сучасне розуміння критичного мислення виводить його за межі набору вмінь і 

навичок в особистісну сферу, для цього необхідна організація навчального процесу, 
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за якого педагоги не вважали б свої думки і ціннісні орієнтації єдино значущими й 

правильними та прагнули подолати цю схильність. Для критичного мислення 

необхідно, щоб людина не зосереджувалася лише на власній точці зору, а розглядала 

свої ідеї та уявлення із позиції можливих заперечень, які можуть бути висловлені 

іншими. Критичне мислення – це раціональне, рефлексивне мислення, спрямоване на 

вирішення конкретної проблеми, це – використання когнітивних технік або стратегій, 

які збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого результату. Воно 

відзначається цілеспрямованістю, йому властива побудова логічних умовиводів, 

створення логічних моделей, прийняття обґрунтованих рішень [2].  

Різноманітність теоретичних підходів, формулювань, компонентів, шляхів 

формування та розвитку критичного мислення доводить його складність як 

особливого виду мисленнєвої діяльності особистості. Критичне мислення - процес, 

під час якого людина може охарактеризувати явище або предмет, висловити своє 

ставлення до нього шляхом полеміки або аргументації власної думки, знайти вихід з 

будь-якої ситуації. Водночас це – вміння активно, творчо, індивідуально сприймати 

інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, 

різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та вміти 

коректно її відстоювати [6]. 

Технологія розвитку критичного мислення як модель інтерактивного навчання 

розроблена науковцями Бостонського центру розвитку етики та виховання (США). Її 

провідною ідеєю є положення про те, що «критичне мислення – це вміле 

відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні 

судження» [3]. Цілі та завдання технології полягають у наступному: формування 

пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення певної теми, питання, 

проблеми; розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання; 

підтримання пізнавальної активності учнів; спонукання учнів до порівняння 

отриманої інформації з власним досвідом і на її ґрунті формування аналітичного 

судження; розвиток критичного способу мислення. Її застосування передбачає нову 

модель уроку як основної форми організації навчального процесу. Вона стає 

триступеневою і передбачає актуалізацію, усвідомлення, рефлексію або відтворення 

[1, с. 57-59].  

Під час застосування технології розвитку критичного мислення учитель повинен 

враховувати такі об’єктивні обставини: час (учні повинні мати достатньо часу для 

збору інформації з проблеми, її обробки, вибору оптимального способу презентації 

свого рішення; саме тому формування критичного мислення ведеться не лише на 

уроці, а й перед ним і після нього); очікування ідей (учні повинні усвідомлювати, що 

він них очікується висловлення своїх думок у будь-якій формі, їх діапазон може бути 

необмеженим, а ідеї – різноманітними, нетривіальними); спілкування (школярі 

повинні мати можливість для обміну думками, внаслідок цього вони бачитимуть свою 

значущість і власний внесок у розв'язання проблеми); поцінування думок інших (учні 

повинні вміти слухати й цінувати думки інших, усвідомлювати, що для знаходження 

оптимального розв'язання проблеми важливо вислухати всі думки); віра в сили учнів 

(вони повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза 

шаблоном); активна позиція (учні повинні отримувати справжнє задоволення від 

здобуття знань) [5]. 

Основною структурною одиницею навчання за технологією розвитку 

критичного мислення має виступати тема програми, а не теми окремих уроків, 

вивчення нової теми повинно починатися зі стадії «виклику» (мотивації), яка 
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передбачає формулювання проблемної задачі. В ході вивчення теми вчитель на 

власний розсуд може використовувати такі методи та прийоми: дискусії, ділові ігри, 

імітаційні ігри, «мозкові атаки», розбивку класу на групи, взаємоопитування, різні 

методи подання учням наукової інформації, зокрема з використанням аудіо-

візуальних засобів та інформаційних технологій. Методика опанування темою має 

спрямовуватися на вихідні проблемні питання, а результати роботи оформлюються за 

допомогою допоміжних засобів (графічні організатори інформації, виписки, 

порівняльні таблиці та ін.). Тематичне оцінювання обов’язково повинно передбачати 

написання есе-відповіді на проблемні задачі, тобто під час класної роботи учні мають 

дати відповідь на проблемні питання, що були сформульовані на стадії «виклику». Це 

не означає, що тематичне оцінювання не повинно передбачати попередніх етапів 

перевірки обізнаності учнів щодо володіння основною фактологічною інформацією. 

Есе має оцінюватися відповідно до державних критеріїв з урахуванням уміння 

використовувати стратегії розумової діяльності, що притаманні розвиткові 

критичного мислення [4]. У виборі форми підбиття підсумків вчитель має керуватися 

педагогічною доцільністю, враховуючи індивідуальні особливості та характеристики 

класу як соціальної групи. Велике значення має також особливий психологічний 

клімат, що повинен створюватись на таких уроках, він сприятиме кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, підвищенню авторитету вчителя, відсутності психологічної 

напруги в учнівському колективі.  

Отже, технологія формування критичного мислення школярів передбачає 

формування пізнавального інтересу шляхом розвитку внутрішньої мотивації до 

цілеспрямованого навчання, підтримку пізнавальної активності учнів, спонукання їх 

до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її ґрунті формування 

аналітичних суджень. 
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Technology of development of critical inspectory of sciences as a means of 

improving quality of school education 

The article is devoted to highlighting the technology of developing students' critical 

thinking in the educational process of the secondary school. The goals and objectives, 

objective conditions for the implementation of the technology for the development of critical 

thinking of pupils are considered. The advantages of using the technology of critical 

thinking as a means of improving the quality of school education are outlined. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

У статті розглядається проблема якості освіти, аналізуються чинники впливу 

на якість початкової освіти, акцентується роль українознавчої методології у 

новітніх підходах до якості освіти.  

Ключові слова: якість освіти, початкова освіта, зміст освіти, українознавство. 

 

Проблема забезпечення якості освіти набуває особливого значення в умовах 

оновлення системи освіти в Україні. Якісна освіта розглядається нині як один з 

індикаторів високого рівня життя, інструмент соціальної та культурної злагоди, 

економічного зростання. Розширення демократичних процесів, побудова 

громадянського суспільства вимагають врахування українознавчої методології у 

сучасних підходах до навчання й виховання підростаючого покоління. 

Різноманітні аспекти проблеми якості освіти є предметом дослідження як 

зарубіжних, так і вітчизняних учених: В.Беспалько, І.Зязюна, В.Кременя, В.Лугового, 

Н.Ничкало, М.Поташник, О.Савченко, М.Скаткіна, Т.Шамової та ін.; українознавчі 

основи якості сучасної освіти наголошують праці Т.Дубської, Т.Усатенко, Л.Яресько 

й ін. Дослідники зазначають, що якість освіти - це якість не лише кінцевих 

результатів (оцінки, рівня зрізів знань, умінь тощо), але і всіх процесів, що впливають 

на остаточний результат. Особлива увага при цьому надається гуманістичному, 

людиноцентристському підходу, ролі та значенню українознавства, необхідності його 

провадження у педагогічний процес сучасної школи (О.Вишневський, П.Кононенко, 

Б.Ступарик, Г.Філіпчук та ін.).  

Метою статті є розкриття сутності поняття «якість освіти» крізь призму 

українознавчої методології навчання та виховання в сучасній загальноосвітній школі.  

Провідні науковці відзначають, що освіта ХХІ ст. – це освіта для людини, її 

стрижнем повинна стати культурологічна домінанта особистості самодостатньої, 

відповідальної, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє використовувати 

набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, уміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя 

своєї країни. Академік П.П.Кононенко, один із авторів новітньої концепції 

українознавства як науки і навчальної дисципліни, наголошуючи на пріоритетності 

національно-гуманістичної системи цінностей у філософії освіти, вважає 

українознавчу методологію (розгляд історичних процесів, подій, крізь призму 

інтересів української нації, історії народу, його філософії, культури) одним із 

найефективніших шляхів реформування існуючої освіти в Україні [2, с.7]. Ці думки 

вченого вельми актуальні в контексті змісту нормативних освітянських документів, 

прийнятих в останні десятиліття, зокрема, - «Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020роки» (13.10.2015 р.) та закону України «Про 

освіту» (28.09.2017 р.), основні положення яких добре узгоджуються із сутністю 
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українознавства – науки «цілісного пізнання (самопізнання), творення й самотворення 

українського народу і його етнічної території (України) в усьому часопросторовому 

вимірі» [1, с.490]. 

Поняття «якість освіти» дослідники розглядають як процес (такий стан, що 

задовольняє потреби людини, а також відповідає інтересам суспільства і держави), і 

як результат діяльності навчального закладу (відповідність рівня підготовки учнів 

вимогам діючих освітніх програм). На думку О.Я.Савченко, якість шкільної освіти є 

похідною від її цілей і завдань, вона має відповідати як соціальним потребам держави, 

так і запитам особистості [3, с.10], а створення освітнього середовища на засадах 

національних цінностей вчена вважає однією з важливих умов забезпечення якості 

шкільної освіти.  

Саме тому українознавча методологія має стати фундаментом і виховання, і 

навчання, особливо в початковій ланці освіти. Зміст навчальних предметів, 

підручників для сучасної початкової школи має бути пов’язаний з українським 

світом, насиченим тією інформацією, яку репрезентують основні концентри 

українознавства - сфери буття української людини, зокрема: етнос; природа, екологія; 

мова; держава; культура (матеріальна й духовна); міжнародні відносини; 

ментальність (людини, нації), доля; історична місія тощо. Вивчення будь-якої 

навчальної дисципліни сучасної початкової школи має базуватися на прикладах 

України, порівняно з Україною, через призму України, що, безперечно, дасть змогу 

забезпечити пріоритетність національних вартостей, якість освіти, допоможе в 

реалізації стратегії національного виховання. 
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Здійснено лексико-семантичний аналіз поняття «підготовка дитини до школи» 

та синонімічних термінів «підготовка до школи», «готовність до школи», «шкільна 

зрілість». Розкрито сутність підготовки до школи як комплексу педагогічних 

заходів, спрямованих на загальний розвиток дитини, створення передумов для 

формування основ загальнонавчальних умінь та навичок, які забезпечили б дитині 

цілісний особистісний розвиток як суб’єкта майбутньої навчальної діяльності. 

Ключові слова: дошкільна освіта, підготовка дитини до школи, пропедевтика. 

 

Сутність підготовки дитини до навчання в школі, її головна мета, пріоритетні 

напрями, основні шляхи здійснення в сучасних умовах особистісно орієнтованого 

підходу та гуманізації навчально-виховного процесу визначені в законодавчо-
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нормативних документах, що регламентують функціонування системи освіти 

України, зокрема дошкільної та початкової її ланок . 

Обов’язковість здобуття дошкільної освіти та підготовки дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в загальноосвітньому навчальному закладі законодавчо 

закріплена в Законі України «Про дошкільну освіту» (2001): кожна дитина на кінець 

дошкільного віку має здобути таку загальноосвітню підготовку, яка «забезпечить 

різнобічний розвиток дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування особистості дитини, соціальну адаптацію та готовність продовжувати 

освіту» [8]. 

«Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (1999) містить чіткі вимоги до 

рівня підготовки дитини до життя. Його основною вимогою є «забезпечення 

особистісного розвитку дитини, її життєвої і соціальної компетентності як показника 

особистісної зрілості, забезпечення багатокомпонентності, наступності між 

дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою [2]. 

У листі Міністерства освіти і науки України від 18.12.2001 р. «Про організацію 

роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» 

подається трактування поняття підготовки дитини до школи, зокрема це - «комплекс 

педагогічних заходів, спрямованих на загальний розвиток дитини (фізичний, 

психічний, розумовий, емоційний, морально-вольовий); створення передумов для 

формування основ загальнонавчальних умінь та навичок (організаційних, 

інтелектуальних, комунікативних), які забезпечили б дитині успішну навчальну 

діяльність не тільки в першому класі, а і на наступних життєвих етапах» [14, с.4].  

Актуальність проблеми підготовки дитини до шкільного навчання спричинила 

значну увагу науковців до сутності самого поняття.  

Л. А. Венгер вважає, що «готовність до школи – це певний набір знань і вмінь, у 

якому повинні існувати всі інші елементи, хоча рівень їх розвитку може бути різний» 

[7, с.15]. Він стверджував, що бути готовим до школи – не означає вміти читати, 

писати і рахувати. Бути готовим до школи – означає бути готовим всьому цьому 

навчитися. 

Вчені у визначеннях сутності поняття «готовність дитини до школи» часто 

звертаються до його структурних частин. Так, Л. І. Божович вказувала, що 

«готовність до навчання в школі складається з визнаного рівня розвитку уявної 

діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції, своєї 

пізнавальної діяльності, до соціальної позиції школяра» [5, с, 25].  

Аналогічні погляди розвивав О. В. Запорожець, який підкреслював, що 

готовність до навчання в школі являє собою цілісну систему взаємозалежних якостей 

дитячої особистості, включаючи особливості її мотивації, рівня розвитку 

пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності, ступінь сформованості механізмів 

вольової регуляції. 

На багатоаспектність розвитку дитини у процесі підготовки до школи звертає 

увагу й Л. В. Іщенко, яка визначає «готовність до школи як психологічний, 

емоційний, етично-вольовий та фізичний розвиток дитини, який забезпечує її легку 

адаптацію до нового етапу життя; це усунення (або хоча б суттєве зниження) 

негативного впливу на здоров’я й емоційне благополуччя школяра, труднощів 

переходу до нових умов життя, соціальних відносин і нового виду провідної 

діяльності» [10, с. 47]. 
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Функціональну характеристику поняттю готовності дитини до школи дає 

І. О. Любарська. Вона зазначає, що «готовність до навчання – це важливий підсумок 

виховання та навчання дошкільників у дошкільному навчальному закладі і сім’ї». 

Готовність дитини до школи, на думку вченої, визначається системою вимог, які 

висуває школа до дитини. Характер цих вимог обумовлено «особливостями нової 

соціально-психологічної позиції дитини-школяра з її новими обов’язками, до 

виконання яких вона повинна бути готовою» [12, 56]. 

Аналіз наукової літератури й досвіду практичної освітньої діяльності засвідчує, 

що часто синонімічно вживаються терміни «підготовка до школи», «готовність до 

школи», «шкільна зрілість», а також існують певні, іноді досить суттєві розбіжності 

щодо тлумачення позначених ними понять.  

Усебічний аналіз, зіставлення й порівняння наявних у психолого-педагогічній, 

філософській, довідниковій літературі визначень дали можливість виявити 

співвідношення основних понять. 

Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник, слідом за 

С. Ожеговим, розкриває термін «підготовка» як запас знань, навичок, досвіду, 

набутого в процесі навчання та практичної діяльності [13, с. 432]. Проте в 

загальнонауковому контексті такий підхід вважається дещо застарілим. 

Зупинимося на суттєвих ознаках підготовки як процесу. Сутнісною ознакою 

процесу є рух уперед, послідовна закономірна зміна предметів, явищ, хід якого-

небудь явища; сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного 

результату. Підготовка як процес – це забезпечення готовності всього необхідного 

для проведення, здійснення чого-небудь. Отже, в загальнонауковому контексті 

підготовка як процес готування всього необхідного для чогось характеризується 

системністю, спрямованістю та незворотністю. 

Результати аналізу довідникової літератури щодо сутності поняття «підготовка» 

свідчить, що близьким до нього за змістом є поняття «пропедевтика». За 

визначенням, що наводиться у Великому словнику іноземних слів, пропедевтика 

(попередньо навчаю) – підготовчі заняття, введення в науку. Великий словник 

іноземних слів також дає визначення поняття: «Пропедевтичний курс – підготовчий, 

систематично викладений в стислій елементарній формі, який передує більш 

глибокому вивченню певної дисципліни» [6, с. 525]. Це дає нам переконливі підстави 

надалі у своєму дослідженні вживати терміни «підготовка» та «пропедевтика» як 

синоніми.  

Польська дослідниця І. Адамек у ході підготовки до школи акцентує увагу на 

вихованні дитини як процесі стимулювання усвідомленої дії дошкільника, його 

позитивної мотивації до неї [1]. 

Більшість учених (Т. Поніманська, О. Савченко та ін.) констатують, що 

інтегративним результатом підготовки дітей до школи має бути готовність дитини до 

навчання у школі, яка складається на завершення дошкільного дитинства і сприяє 

успішній адаптації до умов і вимог шкільного навчання. 

Поняття «готовність» останнім часом набуло широкого вжитку в науковому 

психолого-педагогічному обігу.  

 Більшість учених-теоретиків і педагогів-практиків вважають метою процесу 

підготовки готовність дитини до шкільного навчання. 

У сучасному розумінні поняття «готовність до навчання» деякими вченим 

(М. Безруких, Є. Кравцова та ін.) розглядається як синонім до «шкільної зрілості» 

дитини. З їхньої точки зору, готовність дитини до навчання в школі і шкільна зрілість 
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визначають єдиний за своєю природою, але різний за станом феномен: готовність – це 

стан потенційних і тому ідеальних можливостей дитини; шкільна зрілість – це стан її 

актуальних і реальних можливостей [4, 11]. 

О. Байер та О. Сироватко підкреслюють: «коли йдеться про прийом дітей до 

школи з шести років, чи доцільність відстрочки прийому на один рік, то говорять про 

вихідний рівень функціональної готовності чи неготовності, або шкільної зрілості. 

Коли метою визначення готовності є раннє виявлення дітей, які матимуть потребу в 

додатковій увазі з боку вчителя і яким необхідний індивідуальний підхід з 

урахуванням тих чи інших виявлених особливостей їхньої підготовки, то, крім 

функціональної готовності, говорять про психологічну й соціальну готовність до 

навчання. Коли метою є розробка індивідуальної програми розвитку для учня чи 

комплектування класів корекційного навчання, то визначають шкільну готовність з 

усіх компонентів: морфологічного, психологічного і соціального» [3]. 

Т. Поніманська виокремлює в структурі готовності дитини до шкільного 

навчання загальну (психологічну) і спеціальну готовності [9]. 

Аналіз науково-педагогічних досліджень свідчить, що загальна готовність дітей 

до школи відображає всебічний розвиток дитини і є результатом тривалої спільної 

роботи сім’ї і дошкільних навчальних закладів. А спеціальна підготовка сприяє 

здобуттю конкретних знань, формуванню умінь, необхідних для засвоєння 

навчальних предметів у початкових класах. У сучасній педагогічній теорії загальна і 

спеціальна підготовка не протиставляються і не виключають одна одну. Однак, 

пріоритет надається загальній підготовці – забезпеченню мотиваційної, розумової, 

фізичної, емоційно-вольової та соціальної готовності. 

На нашу думку, доцільним виявляється розгляд підготовки як цілісного процесу 

виховання, навчання та розвитку дитини, результатом якого є готовність до навчання 

в школі та забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. 

На думку І. Адамек, підготовка дітей до школи набуває ефективності, якщо: є 

наукове обґрунтування особливостей цього процесу і вимог до його змісту, 

організаційних форм, методів навчання на основі трансформації історично і соціально 

обумовлених кращих педагогічних теорій, методик; враховується взаємоузгодженість 

і взаємозв’язок навчання дітей дошкільного віку і адекватність педагогічних умов, у 

яких здійснюється цей процес; реалізуються завдання підготовки дітей до школи у 

взаємодії дошкільних закладів із сім’єю; праця педагога детермінується потребами і 

можливостями розвитку дітей та умовами соціального середовища; усвідомлюються і 

критично застосовуються психолого-педагогічні концепції, теорії і методики 

минулого та об’єктивно співвідносяться з ними сучасні пріоритети різних наукових 

напрямів щодо організації передшкільного навчання та виховання [1]. 

Отже, підготовку до школи розуміємо як комплекс педагогічних заходів, 

спрямованих на загальний розвиток дитини (фізичний, психічний, розумовий, 

емоційний, морально-вольовий, соціальний); створення передумов для формування 

основ загальнонавчальних умінь та навичок (організаційних, інтелектуальних, 

комунікативних), які забезпечили б дитині цілісний особистісний розвиток як 

суб’єкта майбутньої навчальної діяльності. Результатом процесу підготовки вважаємо 

готовність дитини до шкільного навчання - загальну розвиненість особистості, що 

дозволяє дитині залучитись до систематичного процесу навчання та успішно засвоїти 

його зміст, як цілісну систему властивостей і якостей, що їх повинен набути 

дошкільник у своєму мотиваційному, фізичному, розумовому, емоційно-вольовому та 

соціальному розвитку.  
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ:  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Актуальність теми дослідження пояснюється тим фактом, що художня 

література є важливим засобом розумового, морального, естетичного виховання 

молодших школярів. Вона збагачує дитину емоціями, сприяє розвиткові уяви, 

фантазії, дає змогу долучитися до загального досвіду. Художня література надає 

дитині прекрасні зразки рідної мови, збагачує її мовлення новими поняттями, 

словами, зворотами, синтаксичними конструкціями, що безперечно стимулює її 

загальний мовленнєвий розвиток. Читання, переказ, вивчення напам’ять художніх 

творів вимагають від дитини удосконалення навичок усного виразного мовлення, 

оволодіння вербальними і невербальними засобами спілкування. Художні твори – це 

цінний навчальний матеріал, що дає змогу забезпечити на уроці спостереження за 

мовним матеріалом, здійснити аналіз мовних засобів, використаних письменниками і 

поетами [2, с.7]. 

Курс «Літературне читання» – органічна складова освітньої галузі «Мови і 

літератури». Його основною метою є розвиток дитячої особистості засобами 

читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка 

є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення 
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учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного 

вивчення курсу літератури в основній школі.  

Коло читання молодших школярів охоплює: твори різних родів і жанрів для 

дітей цього віку з кращих надбань української і зарубіжної літератури; твори усної 

народної творчості – малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, 

приказки, ігровий фольклор , казки, легенди, міфи; літературні казки українських та 

зарубіжних авторів; твори українських і зарубіжних письменників-класиків, які 

ввійшли в коло дитячого читання; твори сучасної дитячої української та зарубіжної 

літератури; дитяча періодика: газети і журнали; довідкова література: словники, 

довідники, енциклопедії для дітей [3]. 

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим 

результатом взаємодії знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень учнів, що 

набувається у процесі реалізації усіх змістових ліній предмета «Читання». 

У процесі навчання відбувається становлення і розвиток якостей дитини-читача, 

здатної до самостійної читацької, творчої діяльності; здійснюється її мовленнєвий, 

літературний, інтелектуальний розвиток; формуються морально-естетичні уявлення і 

поняття, збагачуються почуття, виховується любов до мистецтва слова, потреба в 

систематичному читанні [3]. 

Природно, що основою уроків літературного читання в початковій школі є 

багатоаспектний процес засвоєння навички читання, усвідомлення прочитаного, 

формування предметних компетенцій. Цей процес пов'язаний з багатьма труднощами, 

оскільки засвоєння прочитаного відбувається вже тоді, коли ще не сформована 

техніка читання, а усвідомлення ускладнюється недосконалістю усного мовлення 

дитини. Тому, щоб швидше формувалася навичка читання і розуміння прочитаного, 

як зазначає М.С.Вашуленко, необхідно цілеспрямовано розвивати усне мовлення, 

відводячи для цього спеціальний час і користуючись певною системою вправ. Місце і 

час їх проведення, а також міра їх використання можуть визначатися самим вчителем 

[1, с.10]. 

Так, з власного багаторічного досвіду практичної діяльності, для молодших 

школярів рекомендуємо вправи для роботи з творами різних жанрів наступних типів:  

 Вправи на опрацювання віршованих творів. 

 Так, їх основне спрямування - розвиток мовного слуху, формування здатності 

відчувати ритм та уміння орієнтуватися на рими. Також, такі вправи передбачають 

розширення світогляду читача, ознайомлюють з найбільш продуктивними способами 

вивчення віршів напам’ять. 

 Вправи на опрацювання загадок. 

Такі вправи спрямовані на формування умінь відгадувати і складати на основі 

визначення їх текстових особливостей. 

 Вправи на опрацювання забавлянок.  

Робота над забавлянками спрямована на удосконалення навичок виразного 

діалогічного мовлення, розвиток творчих здібностей у процесі залучення гри-

драматизації. 

 Вправи на опрацювання оповідань.  

 Подібна робота, зазначає А.Ємець, збагачує словник молодшого школяра 

лексикою, емоційним досвідом виявляти відповідні емоції під час читання в особах. 

Такі вправи цілком доцільно використовувати на різних етапах уроку з організацією 

колективної, групової, індивідуальної роботи [2, с.3-4]. 
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За власними спостереженнями, після літнього відпочинку в дітей погіршується 

показник навичок читання. Для того, щоб запобігти цьому, а також розвивати і 

поглиблювати читацькі інтереси, вважаємо за доцільне рекомендувати читання 

влітку, яке передбачає: 

 перелік творів для читання, який містить жанрове, тематичне, авторське 

розмаїття дитячої літератури; 

 високий рівень загального розвитку учня та навички читання, то можна 

включити твори, які представлені для наступних класів; 

 читання, яке приноситиме насолоду та велике емоційне задоволення. 
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У статті розглянуто соціальні умови, що впливають на процес інтеграції 

інвалідів з вадами зору в соціальне середовище, розкрито рівні, на яких відбувається 

цей вплив. Визначено соціально-педагогічні умови інтеграції в соціум дітей з вадами 

зору. 
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діти з вадами зору, соціально-педагогічні умови. 

 

У спеціальній освіті проблема формування активної особистості з порушенням 

зорових функцій розглядається в системі складних суспільних відносин (накопичення 

соціально-культурного досвіду, формування якостей активного громадянина). 

Порушення зорового аналізатора, який у процесі соціальної перцепції виконує 

інформаційну функцію, призводить до інтерактивних труднощів у сфері спілкування, 

що значно ускладнює процес соціальної інтеграції дітей з порушеннями зору в 

соціум. 

Забезпечення для інвалідів з вадами зору повноцінної інтеграції в сучасне 

суспільство є важливою умовою гуманізації суспільства, його розвитку і 

функціонування на демократичних засадах. Для дітей з психофізичними вадами дуже 

важливо створити соціальні умови для їх реалізації в соціальному середовищі і щоб 

суспільство змінило стереотипне розуміння інваліда. 
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Поняття «соціальні умови» вичерпно розкриває В. Ядов, включаючи в це 

поняття: економічні стосунки, соціальну структуру суспільства; духовну культуру й 

традиції суспільства, що склалися історично; соціальні інституції; соціальні зв’язки, у 

яких людина «засвоює» рольову поведінку [3, с. 114]. 

З огляду на це, соціально-педагогічні умови можна визначити наступним чином. 

Це – сукупність обставин, які створювані під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників та забезпечують залучення до соціуму, взаємодію з різними соціальними 

інституціями з метою подолання негативних наслідків соціальної депривації, 

підвищення ефективності об’єктивних факторів соціального становлення особистості 

та гармонізацію керованого впливу на цей процес засобами цілеспрямованої 

соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на засвоєння соціального досвіду, 

формування соціальних якостей особистості, розвиток самосвідомості, здатності до 

саморозвитку й самореалізації. 

Розкриваючи основу обґрунтування соціально-педагогічних умов інтеграції в 

соціум осіб з вадами зору, О. Клопота відзначила, що ефективність досліджуваного 

процесу зумовлена впливом факторів соціального середовища, які перебувають у 

певній взаємодії, а саме: 

- мегафакторів (сучасні світові тенденції, світовий досвід забезпечення 

адекватних умов інтеграції в соціум людей з вадами зору);  

- макрофакторів (соціальна політика держави, громадський рух, система 

контролю виконання нормативно-правових актів);  

- мезофакторів (регіональний інформаційний простір, у якому формуються 

духовна культура і традиції суспільства щодо сприйняття осіб з обмеженими 

фізичними, зокрема візуальними можливостями; соціальні інституції, що реалізують 

державну соціальну політику в регіоні);  

- мікрофакторів (найближче оточення людини з інвалідністю: сім'я, однолітки, 

родичі, друзі, шкільне оточення, педагоги);  

- внутрішніх факторів (ціннісні орієнтації, особливості сприйняття себе й 

навколишнього середовища, ставлення до діяльності; рівень особистісного розвитку, 

самореалізації в різних соціальних сферах) [1, c.63]. 

Отже внаслідок означеної взаємодії, фактори соціального середовища та 

соціально-педагогічні умови інтеграції в соціум дітей з вадами зору знаходяться у 

певній взаємозалежності і впливають один на одного. Визначимо соціально-

педагогічні умови інтеграції в соціум дітей з вадами зору. 

Раннє виявлення і рання комплексна допомога в розвитку з перших днів життя 

дитини з вадами зору – перша із соціально-педагогічних умов надання кваліфікованої 

допомоги з перших днів життя які дозволяють попередити появу багатьох проблем в 

подальшому житті незрячої дитини, скоригувати вже наявні вади розвитку і, як 

результат, – досягти в подальшому значного зниження ступеня соціальної 

недостатності. 

Освіта дітей з вадами зору має передбачати включення їх у загальну діяльність 

разом з іншими дітьми, починаючи вже з дошкільного віку. Стратегічна мета цього 

процесу – формування нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з 

вадами зору. 

Особиста готовність дітей з вадами зору до самореалізації й інтеграції в 

соціум загальноосвітньої школи на основі урахування біопсихосоціальних 

особливостей особистості – друга із умов, забезпечення якої сприятиме 

ефективному включенню цієї категорії осіб в мікро-, мезо-, макрорівні соціальної 
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взаємодії. Так при розробці методів підвищення готовності до інтеграції в соціум слід 

враховувати біопсихосоціальні особливості осіб з вадами зору: характер і глибина 

порушення зору, час його набуття, наявність супутніх порушень, зміна механізму 

здобуття інформації про якісний і кількісний склад навколишнього світу внаслідок 

ускладнення або неможливості сприйняття візуальних форм представлення 

інформації.  

Створення чіткої політики на рівні держави, громадськості, школи до дітей з 

вадами зору поглиблення знань про цю соціальну групу, особливості її потреб, 

проблем і досягнень – це третя соціально-педагогічна умова.  

Пріоритетним з точки зору політики та бюджетних асигнувань має бути 

реформування системи освіти, яке б дало змогу охопити навчанням всіх дітей, 

незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип 

інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних 

школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко 

заохочувати обмін досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; 

сприяти участі батьків, громад, громадських організацій осіб з неповносправністю в 

процесах планування та прийняття рішень, що стосуються задоволення спеціальних 

навчальних потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визначення 

особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методичні аспекти 

інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити підготовці педагогів до роботи 

в системі інклюзивної освіти.  

Налагодження взаємодії з різноманітними соціальними інституціями з метою 

вирішення проблем цієї соціальної групи із залученням фахівців інших спеціальностей 

– це четверта соціально-педагогічна умова. Реалізація державної політики у сфері 

інтеграції в соціум осіб з обмеженими можливостями покладається на органи 

державної влади у співпраці з громадськими організаціями для здійснення розробки й 

виконання відповідних програм, забезпечення координованості, своєчасності, 

безперервності, комплексності відновлювальних заходів і методів. 

Створення позитивного соціально-виховного середовища шляхом сприяння 

формуванню в суспільстві позитивного образу дитини з вадами зору її потреб, 

проблем і досягнень – п’ята соціально-педагогічна умова. Позитивне соціально-

виховне середовище передбачає наявність суб’єктів соціального життя, які спільними 

зусиллями змінюють навколишнє середовище. Завдяки цьому закріплюється 

взаємозв’язок суб’єктів соціально-виховної діяльності, моделюються і створюються 

умови для самореалізації і самоствердження особистості, гуманізації міжособистісних 

стосунків у суспільстві. 

Досвід багатьох вітчизняних та зарубіжних педагогів, які працюють в 

інклюзивних групах (класах), показує, що перебування дитини з вадами 

психофізичного розвитку у масовому закладі дає свої результати. Перш за все, у дітей 

формуються такі якості, як самостійність, самоконтроль, самооцінка. Також зростає 

інтерес до навчання, діти мають можливість на рівних правах спілкуватися зі своїми 

однолітками та дорослими, вчаться долати невдачі, адекватно реагувати на 

зауваження чи помилки у роботі, вчаться розуміти їх та виправляти. Щоденне 

спілкування, такої дитини з іншими дозволяє розширити її соціальний досвід [2 

c.110]. Проте слід зазначити, що це також позитивно впливає і на здорових дітей, 

оскільки сприяє розвитку толерантності, мовленнєвих та інших життєвих навичок, 

здатності до соціальної взаємодії. 
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

 

На основі аналізу нормативно-правової бази автор розкриває основні вимоги до 

сучасного вчителя початкової школи на етапі реформування освіти України. 

Ключові слова: реформування, вимоги до вчителя початкової школи, 

особистість учителя, методична компетентність, педагогічна культура. 

 

Кардинальні зміни у багатьох сферах суспільного життя, історичні виклики XXI 

століття, сучасні процеси економічної, політичної, культурної інтеграції призводять 

до реформування освіти України. Поняття «реформування» походить від «реформа» 

(лат. reform, «перетворюю») в академічному тлумачному словнику розглядається як 

перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури [5]. 

Реформування вітчизняної системи загальної середньої та вищої освіти 

відбувається з урахуванням світових та європейських стандартів, що висвітлені 

міжнародно-правовими актами: Конвенція про захист прав людини та основних 

свобод (Рим, 1950 р.); Рекомендації про виховання в дусі міжнародного 

взаєморозуміння, співпраці й миру, виховання в дусі пошани прав людини й основних 

свобод (Париж, 1974 р.); Резолюція № 1 «Про нові завдання вчителів та їх 

підготовку» (Постійна конференція європейських міністрів освіти; Гельсінкі, 5 – 7. 

05. 1987 р.) та ін.  
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У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») (1993 р.), 

визначено шлях на реформування освіти, і передбачається, що вона повинна 

відтворити інтелектуальний, духовний, культурний потенціал народу, вивести 

вітчизняну науку, техніку та культуру на світовий рівень, що в результаті призведе до 

національного відродження [1]. 

Зауважимо, що особистість учителя початкових класів сьогодні посідає особливе 

місце, адже саме йому належить здійснювати практичну реалізацію розпочатого 

реформування освіти. Він має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів, 

систем у світовому культурному просторі, в його історичних закономірностях і 

етнографічних формах, поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання й 

практичну підготовку. За цих умов освіта стає одним з найважливіших чинників 

прогресу і вчитель, як носій загальнолюдських і суспільних цінностей, як творець 

особистості і транслятор надбань культури минулого в майбутнє через освіту 

підростаючого покоління, привертає особливу увагу суспільства, науковців і 

практиків. 

Так, у Державній програмі «Вчитель» (затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 березня 2002 р.), зазначається: «Ключова роль у системі 

освіти належить учителю, саме через його діяльність реалізується державна політика, 

спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток 

вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини» [4]. 

Сьогодні вимоги до вчителя, якого потребує сучасна школа, висвітлені у Законі 

«Про загальну середню освіту»: «це має бути особа з високими моральними якостями, 

яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, 

здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у 

навчальних закладах середньої освіти» [3, с. 11]. 

У Концепції нової української школи зазначається: «зміст освіти та її методика 

мають бути наближені до практики», що розкриває методичну компетентність 

вчителя, яка власне, у широкому значенні й полягає у ефективному застосуванні 

здобутих знань на практиці. 

Концепція нової української школи, розроблена групою професіоналів за 

ініціативи та під керівництвом Міністра освіти та науки України Л. Гриневич, на 

перспективу розвитку вчителя, кидає йому виклик та висуває нові вимоги до нього: 

«учитель повинен не просто провести урок – 45 хвилин, а реалізувати його разом з 

учнями» [2, с. 15], що вимагає від педагога знання та застосування різноманітних 

методів навчання; способів активізації розумово-пізнавальної діяльності учнів; 

сучасних технологій навчання у початковій школі. 

В означеному документі зазначається: «успішний учитель та фахівець – 

вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, комунікації з дітьми та 

адміністрацією школи, …– людина, яка любить свій предмет, яка його фахово 

викладає» [2 с. 16]. Виходячи з цього, можемо наголошувати на важливості 

методичної компетентності та майстерності, а також здатність до комунікативності та 

наявність організаційних якостей вчителя. Зі слів «творчий та відповідальний 

учитель, який постійно працює над собою» [2, с. 16], можемо виокремити 

особистісно-творчу складову професійної діяльності учителя та здатність його до 

саморозвитку та самовдосконалення.  

Л. Гриневич наголошує на тому, що вчителю буде надана більша свобода щодо 

вибору навчальних програм, підручників, методів, стратегій, способів і засобів 
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навчання [2, с. 16]. Тут важливо, щоб учитель не розгубився, а зміг грамотно, 

адекватно підібрати навчально-методичний інструментарій, використання якого 

забезпечить якість результатів професійно-методичної діяльності вчителя. Саме тому, 

вважаємо, що вчителю необхідно формувати методичну грамотність та методичне 

мислення.  

Фокус група: директори шкіл, які брали участь у обговоренні та розробці 

Концепції нової школи відзначили, що: «діти сьогодні хочуть сучасних, діти сьогодні 

хочуть креативних, діти сьогодні хочуть учителів, які насамперед розуміють їх» [2, с. 

17]. У цих словах-вимогах до сучасних учителів, яскраво простежується здатність до 

творчості в професійній діяльності; сформованість креативних рис особистості 

вчителя; прояв нетрадиційного мислення та оригінальності, а також, безперечно, 

важлива якість у роботі з дітьми – здатність до емпатії. 

Таким чином, сучасний вчитель початкової школи на етапі реформування освіти 

повинен мати найвищий рівень професійно-педагогічної культури, яка за словами В. 

Кременя розкривається через: гуманістичну позицію стосовно дітей; психолого-

педагогічну компетентність та мислення; освіченість, уміння працювати зі змістом і 

технологіями навчання; здатність до творчості; культуру професійної поведінки; 

уміння саморегуляції власної діяльності. Не менш важливими характеристиками 

особистісної та діяльнісної сторони вчителя початкових класів сьогодні є: ціннісні 

орієнтації, професійно-значущі якості, професійна компетентність та майстерність, 

креативність, здатність до педагогічної рефлексії та саморозвитку. 
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї 

ЯК ПАРТНЕРІВ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Дошкільний навчальний заклад для маленької дитини є важливим виховним 

середовищем, у певній мірі він переймає виховні функції сім’ї, але не може їх 

повністю замінити або ж ліквідувати. Тому надзвичайно важливою є проблема 

взаємодії цих двох партнерів у свідомому, узгодженому та гармонійному процесі 

виховання дітей у дошкільному віці.  

Проблема взаємозв'язку дитячого закладу з сім'єю залишається актуальною на 

будь-якому етапі розвитку суспільства. Водночас сьогодні вона набуває 

нового соціального звучання. Адже для нинішнього рівня і темпів цивілізаційного 

розвитку співробітництво з родинами вихованців виходить за межі виконання 

вихователями традиційного соціального замовлення щодо нагляду, виховання та 

навчання дітей. Самі батьки виявляють все більше бажання не пасивно спостерігати 

за процесом виховання їх дитини в дошкільному закладі, а бути його активним 

учасником. Співпраця батьків і вихователів як партнерів у вихованні дитини – така 

тенденція стає стійкою і дедалі виразнішою.  

У зв’язку з цим очевидною є потреба підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до налагодження взаємодії з сім’єю дитини на 

партнерських засадах. Сучасні педагоги дошкільного закладу потребують ґрунтовної 

підготовки, яка дозволить їм не лише реалізувати інноваційні підходи до навчання та 

виховання дитини, а й залучити до цього процесу її батьків, створити умови для 

плідної конструктивної співпраці з сім’єю.  

Важливим джерелом для формування у майбутніх вихователів готовності 

співпрацювати з сім’єю дитини на якісно новому рівні може слугувати зарубіжний 

досвід, зокрема Польщі. У межах виконання науково-дослідницької роботи ми мали 

можливість вивчати теорію і практику організації партнерства дошкільного закладу і 

сім’ї у вихованні дитини в Польщі. Матеріали, опрацьовані нами у ході дослідження, 

використовуємо у змісті навчальних курсів для студентів спеціальності «Дошкільна 

освіта».  

Аналіз джерел засвідчив, що в Польщі вже в 30-тих роках XX століття звертали 

увагу на необхідність співпраці вихователів та батьків [3]. У «Рапорті про Стан 

Освіти в Польській Народній Республіці» наголошується, що розвиток людини у різні 

періоди її життя відбувається у різних площинах, під впливом різних інституцій, тому 

особливо вказувалося на необхідність співпраці між навчально-виховними закладами 

та родинним середовищем дитини, а також на необхідність зацікавлення батьків тим, 

що в цих закладах відбувається та заохочення їх до вирішення більшості проблем 

спільними зусиллями.  

Останнім часом в польському суспільстві все більше звертається увага на те, що 

для якості та ефективності функціонування дошкільних навчальних закладів 

вирішальною є співпраця між вихователями та батьками. 
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Співпраця дошкільного навчального закладу та батьків безпосередньо пов’язана 

із метою і завданнями дошкільного виховання. Метою дошкільного виховання є 

допомога та спрямування розвитку дитини згідно з її вродженим потенціалом і 

можливостями розвитку у взаємодії із суспільно-культурним та природнім 

середовищем.  

Вихователь не може обмежувати співпрацю з батьками до допоміжних робіт та 

послуг без можливості доручення їх до процесу керування розвитком дитини. 

Безумовно, необхідним є поглиблення педагогічної свідомості батьків, уможливлення 

для них активної участі у дошкільних заняттях, а також спостереження за роботою 

вихователя із дітьми. Завданням дитсадка є формування у батьків усвідомлення того, 

що вихователі та батьки несуть однакову відповідальність за результати виховання 

дитини [4]. 

Форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім’ї в значній мірі 

залежать від середовища, у якому працює даний дошкільний заклад. Основною 

умовою ефективної співпраці є хороша обізнаність із потребами цього середовища.  

Види контактів між батьками, їхніми дітьми та вихователями можна поділити на 

безпосередні і опосередковані: на території дитсадка і поза ним; індивідуальні, 

групові та збірні; обов’язкові та за добровільної участі; за участі дітей і без них; у 

традиційній і нетрадиційній формі; контакт письмовий та усний [2]. 

Серед традиційних форм співпраці з батьками А.Савіцька виділяє: індивідуальні 

розмови, інформаційні таблиці (так званий «куточок для батьків»), відвідини дитини 

вдома, відкриті заняття [6]. Л. Веселіньська додатково називає ще: групові збори, 

загальні збори. 

Сучасні форми співпраці виокремлюють, беручи до уваги різні критерії. З огляду 

на отримання знань про розвиток дитини можна виділити такі форми: індивідуальні 

розмови, відвідини дитини у її рідній домівці, дослідження методом опитування 

(анкетування) [1]. Розглянемо їх детальніше. 

Індивідуальні розмови належать до найцінніших форм співпраці, оскільки вони 

допомагають отримати інформацію щодо індивідуального розвитку дитини, умов 

виховання та розвитку у рідній оселі, її проблем в адаптації до дитсадка, самопочуття, 

її досягненнях, успіхах, а також труднощах чи поразках.  

Відвідини вихователем дитини в її рідній домівці. Під час них вихователь має 

можливість познайомитися з усіма членами сім’ї дитини, може побачити умови життя 

дитини, познайомитися з її улюбленими іграшками, атмосферою, що панує в сім’ї та 

стосунками між членами сім’ї » [6]. 

Соціологічне дослідження за допомогою опитування та анкетування. Воно 

дозволяє не лише отримати інформацію про дитину, але також почути побажання 

батьків та їхні очікування щодо дитсадка, їхню думку про роботу дошкільного 

закладу. 

Виставка дитячої творчості, котра є виразом вшанування мистецької діяльності 

кожної дитини, незалежно від її досягнень. 

Загальні та групові збори найбільш поширена форма контактів дошкільного 

навчального закладу із батьками. Загальні збори мають на меті надання та поширення 

загальної інформації, яка стосуються роботи дошкільного навчального закладу 

вцілому. Групові ж збори слугують побудові ближчої, безпосередньої співпраці із 

батьками. На групових зборах вихователі представляють актуальні питання, пов’язані 

із щоденним життям дошкільного навчального закладу (підготовка до зустрічі Нового 

Року, артистичні виступи), обговорюють з батьками педагогічну теорію та практику, а 
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також поглиблюють їхні знання на тему психологічних та фізичних потреб дитини. 

[1]. 

Відкриті заняття, які дозволяють батькам спостерігати за своїми дітьми під час 

ігор у колі ровесників, активністю власної дитини і її результатами, де батьки можуть 

оцінити рівень соціалізації і вміння дитини. 

Дитсадківська газетка. У ній можна розміщувати актуальні повідомлення, 

оголошення, які стосуються усіх дітей, які відвідують заняття або ж окремих груп. 

Інтернет-сторінки дозволяють регулярно інформувати широке коло батьків про 

те, що відбувається у дошкільному навчальному закладі і про важливі події із життя 

кожної групи у дошкільному закладі. 

Принагідні урочисті заходи, наприклад: День Матері, День Бабусі, День Дідуся, 

новорічне святкування і т.д. Під час цих святкувань у вільній атмосфері можна 

отримати багато інформації про дитину. Метою дошкільних урочистих заходів є 

залучення дітей до соціального спілкування та пробудження патріотичних почуттів. 

Важливою метою співпраці з батьками є ухвалення спільних рішень щодо 

організаційних та фінансових аспектів функціонування дошкільного закладу. 

Узагальнюючи її, виділяють дві головні форми співпраці: Батьківська Рада, 

індивідуальні зауваження та думки батьків щодо функціонування дошкільного 

закладу. 

До цікавих форм співпраці можна також віднести: тематичні майстер-класи для 

дітей та батьків; екскурсії для дітей та батьків; бібліотечку; фахові консультації для 

батьків; інформаційні буклети; мистецькі дні (дні живопису, музики, книжки, 

тематичні дні); книжкові ярмарки; літературні бесіди; зустріч сімей; спільні походи 

до театру, кінотеатру та інше. 

Вищезазначені форми роботи з батьками допомагають подолати бар’єр недовіри 

і пасивності, а також дають можливість їм отримувати новий досвід в усвідомленні їх 

ролі у вихованні і навчанні дитини.  

Співпраця вихователів та батьків ґрунтується на спільності мети. Досягнення 

спільної мети, можливе лише тоді, коли вихователі та батьки виконають узгоджену 

раніше свою «частку» завдань, пам’ятаючи про цінності, що є основоположними і 

котрими керуються у різноманітних ситуаціях щоденного життя. Співпраця 

вихователів із батьками характеризується лояльністю, довірою і відповідальністю, а 

також дотриманням норм принципів, котрі регулюють взаємні обов’язки. 

Співпраця та партнерство базуються на прагненні осягнути спільну мету, 

котрою в дошкільній освіті є постійне збагачення особистості дитини та турбота про 

її гармонійний розвиток. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ШВИДКОЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ 

НА ЯКІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розкриваються особливості формування навички швидкого читання в 

учнів молодшого шкільного віку в контексті впливу на якість початкової освіти та 

забезпечення результативного навчання на наступних ланках освіти. 

Ключові слова: якість освіти, початкова школа, навичка швидкочитання, 

регресія, антиципація, зорове поле, артикуляційний апарат. 

 

У нинішніх умовах розвитку України перебудова системи освіти – життєво 

необхідний процес. Сучасна школа перебуває на етапі переходу до нового розуміння 

завдань, проблем, використання нових методів і підходів у навчанні. 

Однозначно в центрі уваги науковців, освітян знаходиться проблема 

забезпечення якості шкільної освіти, проте саме поняття «якість освіти» у 

педагогічному мовленні почало вживатися порівняно недавно. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що стратегія якості на сьогоднішній день 

є основою освітньої політики багатьох країн світу. Даний процес, започаткований 

наприкінці ХХ століття у Великій Британії, Нідерландах, Польщі, США, Угорщині 

тощо, триває й досі. Україна не є винятком у цьому процесі. У Національній доктрині 

розвитку освіти [1] окреслено, що освіта є стратегічним ресурсом покращення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й 

конкурентоспроможності країни на міжнародній арені, а якість освіти визначена 

національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави. 

Відповідно забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях – одне з 

основних завдань сьогодення, яке має не лише педагогічний чи суто науковий, але й 

соціальний, політичний та управлінський аспекти. 

В результаті дослідження нами було з’ясовано, що сутність поняття якості освіти 

в світі розуміють і трактують по-різному. Так, Міжнародний інститут планування 

освіти в Парижі визначає якість освіти як якісні зміни в навчальному процесі і в 

навколишньому середовищі учнів, які можна зафіксувати як поліпшення їхніх знань, 

умінь і навичок [2]. 

Якість шкільної освіти є похідною від її цілей і завдань. Вона має відповідати як 

соціальним потребам держави, так і запитам особистості. 

З огляду на це, особливого значення у характеристиці якості початкової освіти 

набуває оволодіння молодшими школярами такими новоутвореннями цього віку, як 

уміння вчитися, готовність до навчання в основній школі тощо. 

Розвиток навички швидкочитання в учнів початкової школи і є запорукою 

вирішення окреслених завдань, адже від рівня її сформованості залежить 

ефективність подальшого навчання: свідоме і міцне здобуття знань, перетворення 
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знань у переконання, розвиток інтересу до навчальної діяльності, самостійність думки 

та практичних дій учнів. 

Сформована навичка швидкочитання – це готовність дитини до подальшої участі 

у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та виявлення самостійності й 

творчого підходу до виконання навчальних завдань. 

Важлива роль у розв’язанні названих завдань належить початковій ланці 

навчання, оскільки саме в цей період закладаються першооснови самостійної 

читацької діяльності та відбуваються якісні перебудови в читацьких інтересах. 

Практика переконує в тому, що формування навички швидкочитання - процес 

складний, у якому важливими є мислення і мовлення, сприймання й пам'ять, 

слуховий і зоровий аналізатори.  

Швидкість читання слід розглядати як уміння і навичку, яка сприяє успішному 

засвоєнню тексту, яка спонукає учнів до пошуку найважливіших проблем у творі, що 

опрацьовується і до повного розуміння у ньому ідеї. Методисти стверджують, що 

високий темп читання при відсутності розуміння прочитаного призводить до 

непродуктивного читання, тому вони рекомендують користуватися такою тезою: 

«Учень має читати швидко, але запам’ятовувати повільно». 

У виробленні швидкого читання треба прагнути до темпу читання, який 

наближається до темпу розмовної мови людини і забезпечує свідоме сприймання 

змісту прочитаного. 

Результативність формування навички швидкого читання значною мірою 

залежить від розуміння самим учителем механізму читання, факторів, що впливають 

на зазначений процес, а саме: характер тексту (складний чи легкий зміст); образ слова 

(шрифт, чіткість друкування); зорове поле (горизонтальне, вертикальне); здійснення 

антиципації (смислова здогадка), наявність регресіі у читанні (повернення до 

прочитаного), розвиненість артикуляційного апарату, постановка дихання, активізація 

мислення, хороша пам'ять і навіть життєвий досвід та загальний розвиток дитини. 

Головним недоліком щодо швидкості читання є надто повільне читання і 

читання надто швидке. 

Причиною надто повільного читання буває недостатність вправ з читання, 

слабка увага, сором'язливість, млявий темперамент, короткозорість, дефект мовного 

апарата учня. Надто швидкий темп читання може бути наслідком нервового 

збудження учня або недостатньої уваги до змісту читаного. Як дуже повільне, так і 

надмірно швидке читання негативно відбиваються на всьому процесі читання, а 

особливо на усвідомленні читаного. 

Як же вчитель повинен домогтись нормального читання щодо швидкості? Якщо 

учень читає надто повільно через недостатність вправ з читання, то від такого учня 

слід вимагати більше читати дома, треба давати окремі індивідуальні завдання з 

прочитаного раніше чи нового матеріалу (добре підготуватися до читання в класі) і 

обов'язково перевіряти. 

Для розвитку швидкості читання в І-ІІ класах доцільно запроваджувати вправи 

на швидке розпізнавання слів на картках (учитель показує картку зі словом і негайно 

приймає, а учень, розпізнавши слово, зараз же проказує його напам'ять). 

Для вироблення уміння і навичок уповільненого чи прискореного читання учнів 

учитель може читати з такими учнями сам, викликаючи їх читати разом з ним певний 

текст; уповільнюючи чи прискорюючи темп, що зобов’язує учнів читати разом з ним. 

Швидкість читання залежить і від кількості регресій, тобто зворотного руху очей 

для уточнення прочитаного. Щоб позбутися цього, варто учням звичайною лінійкою 



95 
 

закривати попереднє прочитане слово. Крім цього, необхідно використовувати 

шаблони: в аркуші паперу прорізується віконце, крізь яке видно 3-5 рядків. Під час 

читання учень зсуває його донизу, закриваючи опановані рядки. 

Учням, які читають дуже повільно, слід ритмічно постукувати олівцем чи 

ручкою в ході читання, що дає можливість, підпорядковуючись ритму, підвищити 

темп. 

У школярів треба виробляти навичку антиципації - вміння водночас із читанням 

тексту вголос на основі засвоєного змісту, з контурів наступних слів передбачити, 

вгадувати два-три наступні. Цей процес у людини, яка привчена швидко читати, 

відбувається переважно великою мірою машинально, непомітно для неї, однак на 

початковому етапі дітей можна привчати усвідомлювати всі тонкощі цього процесу. 

Таким чином, нормальним щодо швидкості буде читання без пауз між складами, 

без непотрібних пауз між словами, читання слів без розтягування окремих складів, 

звуків, нарешті, читання упевнене, без особливого напруження. 

Крім того, швидкість має певне значення лише тоді, коли вона супроводжується 

усвідомленням читаного, а не становить самоцілі. Сама по собі швидкість читання не 

має педагогічної цінності. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЯКІСТЬ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ БУКОВИНИ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.) 

 

Стаття присвячена розгляду питання про якість музичної освіти у навчальних 

закладах Буковини у першій третині ХХ століття. Розкрито організаційні, 

методичні засади викладання співу і музики, їх роль у забезпеченні якості освіти. 

Висвітлено значення професіоналізму учителів у організації якісного навчального 

процесу та місце професійних музичних навчальних закладів у поширенні якісної 

музичної освіти у краї. 
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життя, учні, якість освіти. 

 

Еволюція підходів до визначення критеріїв та показників якості освіти включає в 

себе не лише науково-теоретичні розробки педагогів, а й тривалий історичний досвід 

розвитку освітньо-виховних систем. Його аналіз, переосмислення, часткова адаптація 

вартісних напрацювань дозволить робити дієві кроки у напрямі подальшого 

удосконалення якості освітньо-виховного процесу у різних типах навчальних 

закладів. Історичний досвід розвитку музичного виховання та освіти на Буковині у 

першій третині ХХ ст., зокрема, у т. зв. міжвоєнний період (1918–1940 рр.) з огляду 

на вищезазначене містить загальні підходи, конкретні факти і тому повинен бути 

вивчений із залученням наукових та архівних джерел. Їх аналіз дозволяє 

стверджувати, що міжвоєнний період історії Буковини – роки румунської окупації – 

потребує об’єктивного аналізу, зокрема, в культурно-освітній площині. І хоч 

українські дослідники одностайні в оцінці перебування Буковини між двома 

світовими війнами в складі румунської держави й розглядають його як «період 

регресу, за якого румунська влада всіма засобами намагалася... відірвати цей край від 

України і включити до новопосталої Румунії», все ж відзначають, що шкільництво, 

освіта і мистецтво розвивались тією мірою, яку «надавала тодішня влада, а іноді 

проти її волі». Зокрема, у державному законодавстві було визначено такі основні 

положення щодо музичної освіти: спів і музика входили до змісту освіти дошкільних, 

початкових та середніх навчальних закладів; професійну музичну освіту можна було 

здобути у державних та приватних установах; до учителів музики висувалися 

особливі вимоги (іспит на професійну придатність; наявність сертифікату на право 

викладання); у державних освітніх документах визначалися мета, зміст музичної 

освіти; форми та методи позакласної і позашкільної роботи з музичного виховання 

учнів, яке розглядалося як складова розвитку естетичного смаку, релігійності та 

патріотичних якостей.  

Зазначимо, що кількість годин на вивчення співу (у початкових школах) та 

музики (у гімназіях та ліцеях) визначалась за схемою: у початковій школі – 1 год., в 

середніх закладах освіти (залежно від року навчання) – від 1 до 2 год. щотижнево. 

Так, у 1925/1926 н. р. у державному ліцеї № 3 м. Чернівців у переліку предметів на 

«Музику» відводилось по 2 год. для учнів 1–4-х класів і по 1 годині для 5–8 класів 

щотижнево [3, с. 22]. Що стосується «формальних» показників якості освіти, що 

виражались в оцінках, то, до прикладу, класний журнал початкової чоловічої школи 

«Георге Тофан» м. Чернівців за 1927/1928 н. р. свідчить, що навчальні дисципліни 

об’єднувались у 3 групи, спів (музика) входили до так званих «Умінь» (разом з 

каліграфією, малюванням, ручними роботами). Успішність фіксувалась окремо – у 

графі проти прізвища кожного учня виставлялись його поточні і підсумкові оцінки. 

Школярі атестувалися у кожному триместрі за 10-бальною системою, у кінці 

навчального року укладався загальний рейтинг учнів [2, 22 арк.]. 

Незаперечним є факт, що велике значення в якості викладання музичних 

дисциплін має професійність викладачів. Катерина Мандичевська – сестра відомого 

композитора, музикознавця та педагога Євсевія Мандичевського викладала у 

жіночому ліцеї № 1 м. Чернівців, Антон Коллер – маестро музики жіночої 

педагогічної школи, Сава Арборе – учитель державного ліцею № 1 «Арон Пумнул», 

Александру Воєвідка – учитель, директор школи, інспектор музики, автор першого 

посібника з навчання співу для народної школи, Ніколає Василіу – автор 4–х 
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підручників для музики у середніх навчальних закладах – це далеко не повний 

перелік особистостей, внесок яких у розвиток музичної освіти краю важко 

переоцінити. Наприклад, архівні матеріали діяльності ліцею № 1 «Арон Пумнул» 

м. Чернівців свідчать, що у 1936/1937 н. р. предмет «Музика» викладав С. Арборе. 

Аналіз відомості успішності ліцеїстів свідчить, що у 1 класі з 53 учнів оцінки вище 8 

балів за навчальний рік отримали 11 учнів, а оцінки нижче 5-ти балів – всього 1 

учень; у 3 класі з 50 учнів 7 отримали 9 і 10 балів, 2 учнів мали оцінки нижче 5-ти 

балів; у 7 класі – відповідно з 30 учнів, на «відмінно» й «добре» навчалось 11 

ліцеїстів, не було жодного учня, який отримав би підсумкову оцінку нижче 5-ти балів 

[1, арк. 1]. Такі результати свідчать принаймні про сталий інтерес учнів до вивчення 

предмета «Музика», високу фахову підготовку учителя С. Арборе, його уміння 

зацікавити учнів власним предметом.  

Особливе значення для забезпечення якості освіти мало навчально-методичне 

забезпечення викладання співу та музики, для прикладу, каталог підручників на 

1925/1926 н. р. пропонує 12, а 1929/1930 н. р. 11 навчальних книг з музики та співу. 

На нашу думку, яскравим підтвердженням якості музичної освіти учнів була їх 

участь у культурно-мистецькому житті краю. Наприклад, 2.04. 1928 р. хор учнів 

ліцею № 1 «Арон Пумнул» виступав у Національному театрі м. Чернівців з 

величезним успіхом і «заробив» більше 38 тис. лей. Такі заходи були традиційними. 

4.05.1929 р. учнями цього ж ліцею проведено щорічний концерт з нагоди завершення 

навчального року в Національному театрі, програма якого засвідчує високий рівень 

виконавської майстерності учнів та титанічну працю педагогів закладу [4, c. 13–15]. 

Концерт складався з 2-х відділень, у яких мішаний хор ліцеїстів під керівництвом 

С. Арборе виконував «Королівський гімн», пасхальну пісню «Христос воскрес!», 

композиції «Легенда», «Заклинання», «Полетіла зозуля», народні румунські пісні. У 

другому відділі звучали інструментальні твори: «Пісня життя» Ф. Крайслера; «Соната 

фа мажор» (І частина) Л. ван Бетховена, «Сумна мелодія» П. Чайковського, 

симфонічні твори А. Зірри – директора Чернівецької консерваторії. Місцева преса 

завжди рекламувала подібні дійства, друкувала їх розгорнутий музикознавчий аналіз. 

Спеціальну музичну освіту школярі та молодь мали змогу отримати у музичній 

школі при Філармонійній спілці, яку очолював Отокар Гржималі, серед педагогів – 6 

навчали гри на фортепіано, 4 – на скрипці, по одному – на віолончелі, органі, 

кларнеті, трубі [6, с. 9]. Згідно звіту про діяльність школи 1933/1934 н. р. у ній 

навчалось 534 учні, які під керівництвом педагогів взяли участь у 7 публічних 

концертах. Показово, що 7.01.1934 р. учні музичної школи при Філармонійній спілці 

представили дитячу оперу «Die Reise um die Erde» («Подорож навколо Землі») на 

музику Я. Попелки [6, с. 7]. Вищу Музичну школу утримувало Українське музичне і 

співоче Товариство «Буковинський Кобзар»: у 1926 р. у ній навчали грати на 

фортепіано, скрипці, віолончелі, басі, гітарі, мандоліні, працював хоровий клас. 

У 1924 р. була заснована Чернівецька консерваторія музики і драматичного 

мистецтва. У 1938 р. вона об’єднується з Філармонійною спілкою, що не дозволило 

згорнути професійне музичне навчання. Звітний концерт у травні 1938 р. у 

Національному театрі засвідчив високий професійний рівень випускників. Учні 

виконували твори Л. ван Бетховена, В. Белліні, Е. Гріга, Ж. Бізе, В.-А. Моцарта та 

Дж. Росіні. Хор заспівав уривки з музичної драми «Олаф Трюгвасон» Е. Гріга, 

керували концертом директор консерваторії Дж. Ончул та Тіт Тарнавський [5, с. 3].  

Таким чином, якість музичної освіти на Буковині у досліджуваний період 

забезпечувалась відповідним змістом, організаційними й методичними умовами, 
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професійною підготовкою педагогів, її рівень демонстрували не лише успіхи учнів в 

опануванні предметами музичного циклу, а й активна участь у культурно-

мистецькому житті краю.  
Список використаних джерел 

1. Державний архів Чернівецької області (ДАЧО). – Ф. 228 Державний ліцей «Арон Пумнул» м. 

Чернівці. 1808–1940 рр. – Оп. 2. – Спр. 565. Відомості обліку успішності учнів з музики (1936 р. – 

1937 р.), 19 арк. 

2. ДАЧО. – Ф. 249 Початкова чоловіча школа «Георге Тофан» по вул. Штефана Великого м. 

Чернівці. 1894–1938 рр. – Оп. 1. – Спр. 21. Класний журнал 4-Б класу за 1927/1928 н. р., 22 арк. 

3. Anuarul V pe anul școlar 1925/1926 (Liceul № 3 al statului din Cernăuți). – Cernauți : Tipografia 

mitropolitului Silivestru, 1926. – 54 p.  

4. Anuarul pe anii școlari 1928/1929 (Liceul statului № 1 «Aron Pumnul»). – Cernauți : Societatea 

tipografica bucovineana, 1930. – 71 p. 

5. Concertul de fine de an al Conservatorului // Glasul Bucovinei. – 1938. – 26.05. – № 5344. – Р. 3. 

6. Darea de seamă a comitetului administrative și a cenzorilor cătră Adunarea generală ordinară asupra 

activității și gestiunii societății în cursul anului 1934 (al 73-lea an al societății). – Cernăuți : Tipografia Emil 

Kanarski, 1934. – 24 p. 

Postevka H., associate Professor of Department of music, Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University 

To question of quality of music education in Bukovyna training units (first three 

years of XX centuries) 

The article is devoted to the question of the quality of musical education in educational 

institutions of Bukovina in the first third of the ХХ century. The organizational, methodical 

principles of teaching of singing and music, their role in ensuring the quality of education 

are revealed. The importance of professionalism of teachers in organization of high-quality 

educational process and place of professional musical educational institutions in 

distribution of high-quality musical education in the region are highlighted. 

Keywords: Bukovina, interwar period, musical education, artistic life, schoolchildren, 

quality of education. 

 

Предик Аліна Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

predikalina@gmail.com 

Гавриш Надія Григорівна 

магістрант кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

gavrysh1995@gmail.com 

 

ГЕНЕЗА ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
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У статті детально розкрито питання історії розвитку та становлення 

мнемотехніки починаючи від стародавнього світу до сьогодення. Авторами статті 

визначено основні тенденції розвитку мнемотехніки як науки та проаналізовано 
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досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених на проблему розвитку технології 

ефективного засвоєння інформації в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Ключові слова: технологія, мнемотехніка, розвиток, запам’ятовування, образна 

пам’ять.  

 

Загальновідомо, що сьогодення – це час становлення нової системи освіти в 

Україні, яка безперечно, зорієнтована, передусім, на входження у світовий 

інформаційно-освітній простір. В педагогічній теорії та практиці навчально-

виховного процесу відбуваються суттєві зміни, пов’язані з внесенням певних 

коректив у зміст технологій навчання. Вони повинні не лише відповідати 

гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство, а й сучасним 

технологічним можливостям. 

Розвиток освіти, відповідно до сучасних вимог європейського рівня, сприяє 

вільному вибору методів, форм та засобів навчання, а також забезпечує максимальну 

самореалізацію в умовах психологічного комфорту. Сприйняття особистості дитини 

такою, якою вона є, визначення її самоцінності, сприятиме розвитку інтересів та 

потреб учнів, забезпечуватиме розвиток творчості, відповідальності, та, безперечно, 

зберігатиме психічне та фізичне здоров’я, що гарантуватиме високу якість освіченості 

[4, с. 7].  

Історія розвитку мнемотехніки відома ще здавда, оскільки сягає дописемного 

періоду історії людства. Передусім зазначимо, що вже тоді, представники суспільства, 

знаходили різноманітні способи, які полегшували б запам’ятовування. Згідно з 

історичними даними, прикладами цього є певні своєрідні значки, зокрема: у 

стародавніх норвежців вони слугували для запам’ятовування календарних і 

метеорологічних значень (вирізувалися на дерев'яних дощечках), у древніх римлян — 

для запам’ятовування свят (на нігтях робилися певні позначки, які допомагали 

запам’ятати дати) тощо [2].  

Мнемотехніка була також актуальною й для істориків стародавнього світу, 

оскільки застосовувалася для розуміння старовинних манускриптів. Загальновідомо, 

що Біблія не писалася за часів Адама, а була відтворена по численних історіях. 

Людство передавало з покоління в покоління, з вуст у вуста відомості, при 

запам'ятовуванні яких використовувалася мнемотехніка. 

Завдяки розповідям, спотвореним зміною мнемонічних асоціацій, Гомер записав 

зі слів людей історичний твір, всесвітньо відому «Ілліаду» [5, с. 7]. 

Вважається, що основу мнемотехніці заклав засновник релігійно-філософської 

школи піфагорійців, давньогрецький філософ і математик Піфагор Самоський ( 570-

490 рр. до н.е.), оскільки саме він вигадав даний термін.  

У книзі «Мнемотехніка» Н. Д. Слоуща, виданій в Одесі в 1895 р., записано: 

«Основу мнемоніки закладено грецьким філософом Піфагорем Самоським, який і 

назвав її мнемотехнікою, а людей що нею займаються – мнемоністами [3, с. 5]. 

Піфагор славився пристрастю до чисел. Він говорив: «Почитай священними числа, 

вагу і міру, яко чад витонченої рівності. Рівність, найбільше людське благо, 

стрверджується в числах. Числа суть боги на землі». Піфагор перший розробив 

систему запам'ятовування чисел. Ще Аристотель, сказав: «У них, піфагорійців, 

мабуть, число приймається за початок і в якості матерії для речей». 

Розглядав питання пам’яті в одному зі своїх трактатів «Про пам'ять та 

запам’ятовування» (De Memoria et Reminiscentia) й вчений Аритотель (384-322 рр. до 

н.е.). За свідченням деяких історичних даних, саме він написав книгу з мнемотехніки, 
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оскільки був неабияк обізнаний із мистецтвом запам’ятовування. Та, на жаль, до 

нашого часу, книга не збереглася. Ще однією культовою постаттю, яка славилася 

феноменальними здібностями до запам’ятовування був Олександр Македонський 

(356-323 рр. до н.е.) – видатний полководець і творець світової держави Македонії. 

Також питання мнемотехніки у своїх працях з риторики в розділі про пам'ять розкрив 

грецький філософ, історик та вчитель Метродор Скепсійський (145-70 рр. до н.е.) [4, 

с. 11] . 

Чималий внесок у розвиток та становлення мнемотехніки зробили й 

давньоримські спеціалісти з поліпшення пам’яті – філософи, оратори. Серед них 

чільне місце посідає бездоганний оратор, політик та філософ Марк Тулієв Цицерон 

(106-43 рр. до н.е.). Як зазначають історичні джерела, Цицерон щодня ходив на 

роботу пішки. Володіючи блискучою увагою, він з дня в день помічав різні 

особливості в дорозі, по якій прямував. Через довгий час, Цицерон запам'ятав дорогу 

настільки добре, що міг бездоганно згадати будь-який її проміжок з усіма деталями. 

Після цього Цицерон навчився «прив'язувати» до дороги якісь предмети в своїй 

пам'яті. І коли він пригадував місце на дорозі, відразу ж в пам’яті з’являвся предмет, 

який був «прив'язаний» до місця. 

«Ауктор ад Херенніум» (Ad Herennium), що датується приблизно (86-82 рр. до 

н.е.) — перший підручник мистецтву запам'ятовування, який був написаний 

невідомим автором для свого учня Херен. В основі підручника — визначення пам'яті 

як довгострокового збереження сприйняття розумом предметів, слів та їх спільного 

розташування. Саме він є викладом загальновідомих частин риторики, а також 

містить дані про мнемонічні прийоми та способи, особливості їх застосування, що 

допомагають підбирати образи, які даватимуть уявлення про послідовність 

запам’ятовуючих об’єктів. Раніше авторство часто приписувалося Цицеронові, проте 

ця точка значною мірою відкинута наукою [1]. 

Плеяда визначних та впливових філософів Середньовіччя з часом дала 

фундаментальний поштовх для розвитку мнемотехніки. У XIIІ с. англійський 

філософ, учений-монах Роджер Бекон (1214-1292 рр.) написав трактат про 

мнемотехніку, який і досі збережений в Оксфорді. Добре відомі філософи та теологи 

Тома Аквінський (1225-1274 рр.), Альберт Великий (1193-1280 рр.), письменник і 

богослов Раймонд Луллій (1235-1315 рр.) розглядали мнемотехніку як частину 

чесноти, розсудливості, а також приділяли відповідну увагу мистецтву пам’яті, 

способам її зміцнення та покращення. Крім того, Луллій наочно демонстував 

мнемотехнічні прийоми в процесі читання своїх лекцій про «мнемотехнічну логіку». 

Зауважимо, що в цей період прийоми застосування мнемотехніки зберіагали у великій 

таємниці, так як, її викладали лише заможним людям [2]. 

Безперечно, розвиток людства, культури та науки змусив розвиватись і 

мнемотехніку. З’являлися нові та відтворювалися давні мнемонічні прийоми, 

розширювалася і збагачувалася сфера їх використання, а також з’являлися нові її 

прихильники. В ХVІ столітті, французький філософ, математик, педагог П'єр Раме 

(1515-1572 рр.) придумав систему, в якій інформація подавалась у вигляді 

ієрархічного древа, де абстрактні ідеї розгалужувалися на безліч конкретних 

прикладів. Як вважали прихильники системи Раме, її перевага полягає в тому, що така 

система не вимагає запам'ятовування великої кількості непотрібної інформації, як це 

відбувається у мнемотехніці. 

В історії розвитку мнемотехніки чільне місце посідає також період епохи 

Ренесансу. Ключовою постаттю серед мнемоністів, вважається, італійський філософ, 
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поет, католицький священик — Джордано Бруно (1548-1600 рр.). Завдяки своїй 

пристрасті до мнемотехніки, він отримав підтримку короля Генріха III, розкривши 

тому секрети мнемоніки і подарувавши свою книгу. Завдяки досягненням в 

запам'ятовуванні Джордано Бруно був прийнятий в Домініканський орден у віці 15 

років після того, як був представлений Папі Римському. Ряд його творів присвячені 

мистецтву пам’яті, зокрема «Про тіні ідей» та «Гімн Цирцеї». 

Загальновідомо, що значущо-новий науково обґрунтований етап у своєму 

розвитку, мнемотехніка отримала у XVIII-XIX ст. Саме в цей період, вчення про 

людську пам’ять та її асоціативність набуло широкого поширення в Європі. 

Визначним стало і те, що вона стала доступнішою для загалу, оскільки перестала бути 

таємною наукою. Завдячуючи німцю Ґерману Коте, французу Еме Парі, данцю Карлу 

Отто, польському генералу Йосипу Беєму та ряду інших, мнемотехніка набувала все 

більшого та більшого поширення.  

Широкого поширення в Україні мнемотехніка набула у середині XIX ст. Саме у 

1859 році вийшло друком перше видання, присвячене мнемотехніці «Kurzgefasste 

Geschichte und heutiger Standpunkt der Moemonik». («Стисла історія і сьогоднішня 

позиція мнемотехніки». Його автором був професор, та за сумісництвом директор 

Київської гімназії №1 Олександр Деллен. У 1893 році в Одесі було видано книгу 

«Мнемотехніка», яка мала кілька видань. Автором її став одеський журналіст Слоущ 

Наум Давидович [4, с. 14].  

Та попри те, варто зауважити, що мнемотехніка у своєму розвитку набула 

значного прориву наприкінці XX – на початку XXI ст. Якраз у цей час було видано 

низку книг, які стали доступними для усіх тих, хто цікавився мнемотехнікою. Далеко 

не повний перелік науковців, чиї прізвища пов’язані з розвитком мистецтва 

запам’ятовування та популяризації такого цікавого та водночас ефективного напряму, 

як мнемотехніка, включає С.П. Бочарову, П.П. Блонського, К.М. Гуревича, 

Т.П.Зінченко, І.А. Корсакова, Ю.В. Науменко, П.С. Попова, Л.Г. Терлецьку, 

Г.А.Чепурного, В.Ф. Шаталова [5, с. 11]. 

Важливо відзначити і той факт, що на сьогоднішній день на території України 

працює плеяда сучасних науковців-мнемоністів, таких як: Є.В. Антощук (м. Київ), 

В.В. Артихович (м. Київ), Е.М. Грединарова (м.Запоріжжя) та ряд інших. Щодо 

питання безпосереднього впровадження мнемотехніки у навчально-виховний процес, 

то ним займаються фахівці асоціації «ВАРТО» Геннадій Чепурний та Тамара Шевчук.  
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АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА ЯК ОСОБЛИВЕ ЯВИЩЕ  

У НАДАННІ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

У статті розкрито сутність поняття "альтернативна освіта", 

проаналізовано напрями її здобуття, окреслено впровадження альтернативних 

шкільних практик навчання на теренах України. 

Ключові слова: альтернативна освіта, домашня (сімейна) освіта, 

альтернативні школи, центри розвитку дитини. 

 

Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах пов’язана із 

забезпеченням її якості та характеризується змінами в усіх її підсистемах, ланках. При 

цьому зміст реформ, що запроваджуються в освіті, зумовлений не лише об’єктивними 

вимогами часу, а й станом самої системи освіти. Пріоритет вчителя і його 

домінування у нав’язуванні знань перестало бути єдиним можливим способом 

навчання і виховання сучасної молоді. Пасивне навчання не може виховати активних 

громадян, адаптованих до життя у змінному світі, а відтак тривають пошуки освітніх 

альтернатив, які можуть бути джерелом переосмислення освітньої традиції. 

Сучасна українська школа хоча і перебуває у пошуку нових форм і методів 

навчальної діяльності, які б допомогли повніше розкрити потенціал дитини, її 

креативність, позбутися авторитарних впливів на особистість, однак значної 

популярності набуває альтернативне навчання, яке надає дитині більшої свободи, 

розкриває її здібності, сприяє розвитку творчої особистості. Зараз в Україні все 
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частіше говорять про альтернативну школу, альтернативну освіту, яка стає досить 

популярною серед громадян і передбачає максимальне урахування індивідуальних і 

особливих освітніх потреб, стану здоров’я та психофізичного розвитку дітей, 

уникнення жорсткої стандартизації навчання. 

В українській історико-педагогічній літературі довгий час не вживалося поняття 

«альтернативна» освіта. Для означення сутності нетрадиційного часто 

використовували синонімічні терміни «інноваційна діяльність», «новаторство», 

«авторська школа», «педагогічне нововведення». 

Альтернативна освіта включає в себе ряд підходів, методик та типів навчання і 

виховання, які відрізняються від основної або традиційної освіти, конфронтують із 

освітою звичайною, яка здобувається у навчальних закладах за загальноприйнятою 

програмою. Умовно вирізняють три напрями здобуття альтернативної освіти. 

Проаналізуємо їх. 

Хоумскулінг (від англійського home school) – домашнє навчання. Під 

домашньою (сімейною) освітою розуміють практику навчання та виховання поза 

навчальними закладами, у процесі якої батьки разом з дітьми здійснюють освітню 

діяльність, яка відповідає потребам сім’ї і дітей. Домашня освіта розглядається також 

як освітній підхід, який передбачає вибір батьками (з урахуванням прав і думки дітей) 

педагогічних підходів, методів і форм навчальної діяльності, темпу навчання, освітніх 

ресурсів, що забезпечують індивідуалізацію та гнучкість навчання [2, с.3].  

Домашня (сімейна) освіта, за якої діти не відвідують школу, а отримують знання 

вдома, в сім'ї, коли батьки організовують цей процес, привертає все більше уваги в 

різних країнах світу, включаючи Україну. За оцінками експертів, домашня освіта – 

найсучасніша форма освіти, перевагами якої є організація навчання за оптимальним 

графіком з урахуванням здібностей дитини, її можливостей, побажань відповідно до 

власної, оптимальної для неї підібраної навчальної траєкторії. За таких умов діти 

почуваються щасливими, стають менш напруженими, більше впевненими в собі, 

умотивованими до навчання, соціалізованими, мають менше комплексів у спілкуванні 

з людьми різного віку. Також у них складаються гарні сімейні стосунки, 

забезпечується взаєморозуміння із членами родини, а власний режим і графік 

навчання дозволяє оптимально використовувати навчальний час. Отже, можливість 

домашньої (сімейної) освіти є однією із демократичних свобод, якою можуть 

скористатися батьки на користь своєї дитини [2, с.5]. 

Альтернативні школи – заклади з альтернативним способом навчання. 

Створення і функціонування таких шкіл вимагає не тільки матеріального 

забезпечення, але й зміни технології навчання, принципово нового педагогічного 

мислення [3, с.117]. 

Більшість альтернативних шкіл працюють як школи повного дня (з ранку до 

вечора). Такий режим роботи є оптимальним для надання можливостей для 

повноцінного розвитку дитини: час для відвідування спортивних секцій, гуртків, 

прогулянок, читання та інших уподобань дитини. 

Хоча методики альтернативних шкіл дуже різні, від класичної школи їх відрізняє 

вектор, орієнтований на дитину та її індивідуальність. Альтернативна школа повністю 

виключає такі атрибути як примус дитини до вивчення певних тем, втручання у зону 

комфорту, апеляція до авторитету вчителя, побудова соціальної ієрархії та інші типові 

риси школи класичної. Усі підходи до навчання так чи інакше побудовані із 

урахуванням природньої цікавості, адекватних систем подачі матеріалу, від 

варіативності мов до сучасних технологій. 
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Дистанційна освіта поєднує обидва підходи до навчання та дозволяє слідувати 

шкільній програмі не виходячи з дому. 

Центри розвитку дитини – це дошкільний або початковий навчальний заклад, 

в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція 

фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей віком від двох місяців до 

шести (десяти) років, які відвідують інші дошкільні та початкові навчальні заклади чи 

виховуються вдома. Центри провадять діяльність за такими основними напрямами: 

соціальна адаптація дітей до умов навчального закладу; організація роботи з 

підготовки дітей до шкільного навчання; проведення різних форм освітнього процесу 

(заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та 

розвитку природних нахилів і здібностей дітей тощо [4, с.1].  

Освітні можливості, які представлені в Україні, достатньо широкі. Є безліч 

варіантів щодо організації навчального простору з урахуванням усіх потреб та бажань 

дитини.  

Ресурси альтернативності в українській школі досить реалістичні, та все ж 

обмежені з таких причин: існуюче правове поле не дає можливості розширити 

альтернативну мережу шкіл, програм, навчальних планів; недостатнє фінансування 

альтернатив; низький рівень поінформованості щодо потенціалу альтернативної 

освіти, що нівелює якісний рівень громадянської активності; нестача вчителів, 

бажаючих включитися у процес запровадження альтернативної освіти. Прагнучи 

створити систему освіти, яка б відповідала викликам часу і потребам особистості, 

залишаються проблемними матеріальне забезпечення, підготовленість кадрів, 

соціальне замовлення на ті чи інші види освітніх послуг, менталітет населення, які 

прямо не детерміновані ні освітою, ні нормативно-правовою базою. 
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РОЛЬ ГРИ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ США ТА КАНАДИ 

 

У статті розглядаються особливості організації і роботи українських дитячих 

дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади, що спрямовані на розвиток 

особистості дитини. 
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З метою забезпечення реалізації завдань навчання і виховання в дошкільних 

установах програма повинна враховувати певні чинники. Насамперед для збереження 

здоров’я дитини слід правильно чергувати відпочинок з активними іграми й 

заняттями, з фізичним навантаженням, а також щодня проводити ігри й заняття на 

свіжому повітрі. Крім того, необхідно брати до уваги й ті фактори, що впливають на 

соціальний, розумовий розвиток дитини, а також розвиток особистості дитини 

загалом. 

Названі завдання, що складають зміст виховання дітей дошкільного віку, 

відповідають, у першу чергу, вимогам державного дошкільного закладу. Однак 

значно складнішою є справа з українськими садочками в діаспорі, оскільки на їх 

діяльність негативно впливають чуже оточення, обмежений час для виховання і 

навчання, складніші завдання виховної діяльності. А мета навчально-виховної 

діяльності національного дошкілля в діаспорі полягає в тому, щоб створити 

відповідну базу для впливу на особистість української виховної системи в цілому. 

Саме тому програма українського садочка творить одну цілісність – все 

пов’язане одне з одним – головні завдання, структурні складові елементи програми, 

як загальної річної, так і щоденної, тісно переплетені між собою, отже, важко 

поділити їх на окремі, «відрубні» частин [2, с.35-36]. 

Садівничка (вихователь – авт.), вважають діаспорні педагоги, повинна створити 

такі умови, за яких дитина сама виховується під її опікою. Обов’язки педагога 

полягають у тому, щоб не приглушувати дитячої ініціативи, а, навпаки, сприяти усім 

проявам дитячої самостійності. Адже дошкільник у садочку навчається не лише 

належної поведінки, дотримання культурно-гігієнічних навичок, але й удосконалює 

свої мисленнєві операції – вчиться правильно думати, спостерігати, міркувати, 

аналізувати, вправлятися в таких моральних якостях, як терпеливість, справедливість, 

доброта, добра послуга, почуття обов’язку. Оскільки дошкільний заклад – 

мікросередовище, яке можна по праву назвати лекалом усього людського суспільства, 

де діють такі ж закони існування життя, а дитина перебуває у цих стінах більшу 

частину дня, тож і навчається вона через щоденне спілкування із товаришами 

панувати над собою, жити в суспільстві, підкоряючи себе загальноприйнятим законам 

того середовища, до якого належить.  

Під час усіх занять, переконані організатори українського дошкілля, необхідно 

створити для дітей такі умови, за яких роль садівнички була б мінімальною. Вона 

повинна вміти навчитися мовчати і не втручатися у хід подій, надаючи тим самим 
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своїм вихованцям можливість діяти самостійно, розвивати мислення і мовлення 

українською мовою, оскільки забезпечення оволодіння нею дітьми є одним із 

найголовніших завдань українського дитячого садка в діаспорі. Проте свою роль 

педагог усе ж таки виконує, уважно спостерігаючи за ходом самостійної діяльності 

дошкільників: вона дає пораду (якщо діти про це просять), але не допомагає, за 

необхідності відновлює зацікавлення, але не заважає. Як слушно стверджують 

українські педагоги-виховники в діаспорі, «важливий не стільки сам результат 

дитячої роботи, але спроба дитини дати із себе найкраще» [2, с.36]. 

Вихователі українського дошкілля в США та Канаді цілком закономірно 

надають великої уваги іграшкам, адже це незмінний супутник дитинства. Іграшка 

потрібна всім дітям у світі, дітям усіх народів, незалежно на якому – на нижчому чи 

вищому – ступені культури вони знаходяться, в однаковій мірі дітям багатих чи 

бідних батьків. Вибираючи дітям іграшки, треба передусім звернути увагу, чи вони 

посилюють духовні і фізичні функції на різних ступенях розвитку дитини. 

Посилаючись на настанови Ф.Фребеля, спеціалісти у справі українського дошкілля 

переконують: «Кожна дитина не повинна мати ніякого іншого прямування як те, щоб 

на кожному ступені свого розвитку в цілості бути тим, чого той ступінь вимагає» [2, 

с.36]. 

Вихователі доводять, що у сучасному світі діти мають у своєму розпорядженні 

безліч іграшок фабричного виготовлення, велика кількість яких, одначе, здебільшого 

не виконує свого завдання, а інколи навіть завдає шкоди дітям. З цієї причини левова 

частка дидактичного матеріалу в українському дитячому садку в діаспорі складається 

з т.зв. «educational toys» (едюкейшинел тойс), спеціально дібраних забавок, іграшок, 

велика частина з яких виготовлена власноруч самою садівничкою із звичайних 

предметів щоденного вжитку. Від виховника залежатиме, як діти тим матеріалом 

будуть користуватися. Адже, як зазначає Б.Мончак, «не матеріал творить методу, а 

підхід і второпність виховника до орудування матеріалом роблять його вартісним» [2, 

с.36]. 

Педагогам, які працюють з дітьми дошкільного віку, добре відомий той факт, що 

доля іграшки в руках дитини залежить від враження, яке вона викликає своєю 

першою появою, і від уміння педагога вірно подати її дитині. Вихователі 

українського дошкілля у США і Канаді підкреслюють, що деякі іграшки потребують 

пояснення, тому вони використовують тему ознайомлення з новою іграшкою та її 

особливостями як основну в бесіді, або ж як частину заняття. Такий детальний опис 

стосується переважно механічних іграшок. Водночас іграшка виконує роль найбільш 

вдалого сюрпризного моменту на занятті. «Буває і таке, що діти найдуть в ігровій 

шафці «несподіванку» – нову іграшку і тоді виявляють найбільше втіхи, – підкреслює 

М.Пастернакова. До іграшки, яка попала до них якимсь чудним способом, вони 

виявляють особливе зацікавлення і радо розгортають із нею самостійну творчу гру» 

[3, с.74]. 

 Дошкільний вік, на думку педагогів діаспори, називають «touché-a-tout», тобто 

час особистого експерименту, коли дитина сама відкриває довколишній світ у процесі 

гри, «розвиває свої змисли». Активно відбувається сенсорний розвиток дошкільника: 

активно протікає збагачення і впорядкування чуттєвого досвіду дитини, оволодіння 

специфічними формами сприймання і мислення, бурхливий розвиток уяви, 

формування довільної уваги і пам'яті. Пізнання дитиною навколишнього світу за 

допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення 
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складніших пізнавальних процесів (мислення, пам'ять, уява). Розвинена сенсорика – 

основа для вдосконалення практичної діяльності дитини. [2, с.36]. 

 Що ж стосується самого начально-виховного приладдя, то організатори 

дошкілля наголошують на тому, що не варто намагатися мати багато речей, але треба 

докласти максимум зусиль, щоб увесь матеріал був у бездоганному стані.  

Гра для дитини така ж важлива, як праця для дорослої людини. Тому в садочку 

дитина повинна мати змогу вибирати собі гру і таке заняття, яке її найбільше 

зацікавить. Роль вихователя тут полягає у тому, щоб запропонувати своєму 

вихованцю деякі заняття, але ні в якому випадку не примушувати дитину брати 

участь у тій грі чи занятті, якими вона не бажає займатись.  

Розглядаючи особливості гри та її роль у дитячому житті, викладачі Курсу 

працівників дошкілля, який проводився для підготовки педагогічних дошкільних 

кадрів у США та Канаді, ознайомлювали своїх слухачів із загальнопедагогічними та -

психологічними відомостями про етапи розвитку гри, повідомляючи при цьому, що 

участь та активність дитини дошкільного віку у грі залежить від індивідуальних 

особливостей розвитку кожного дошкільника та його вікових особливостей. Діти 

раннього дошкільного віку найчастіше забавляються самі: складають кубики, носять 

у руках ляльку, маніпулюють нею і т.п. Така забава називається «самітня забава» 

(solitary play). Дитина середнього дошкільного віку бавиться поряд з іншою дитиною, 

чи групою дітей, але не разом із ними, хоча й зацікавлена в тому, що вони роблять 

(наприклад – ліплення пластиліном, або ігри в піску). Такий вид ігор педагоги 

українського дошкілля в діаспорі називають «рівнобіжною забавою» (parralol play) [1, 

с.70]. Старші дошкільники в садочку граються в малих підгрупах з однією спільною 

метою. Часом одна дитина виступає ініціатором та ведучим усіє забави. Цю форму 

гри педагоги українського дошкілля на американському континенті називають 

товариською (associative play) – наприклад ігри з будівельним матеріалом чи гра в 

сім’ю. Очевидно, що подібні зміни в дитячій забаві відбуваються хронологічно, 

поступово, і ні в якому випадку вихователю не варто нав’язувати дошкільнику той чи 

інший вид гри [1, с.70]. Кожен із названих видів ігор замінює попередній, однак 

цілком природно, коли вихованець, засвоюючи вже новий вид гри, активно 

користується ще попереднім.  

У збірнику матеріалів Курсу Працівників Дошкілля, що був затверджений 

Шкільною Радою УККА і призначений для підготовки працівників дитячих 

дошкільних закладів, наголошується, що все життя малої дитини – це гра [1, с.70]. За 

допомогою гри дитина пізнає весь навколишній світ, розвивається фізично, розумово, 

суспільно, «особово». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ДО ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПОВАЖНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО СТАРОСТІ ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

У статті розкривається актуальність проблеми виховання у дітей старшого 

дошкільного віку поваги до старості та людей похилого віку. Визначається рівень 

готовності до здійснення даного аспекту морального виховання майбутніми 

фахівцями в умовах дошкільного навчального закладу. Подаються пропозиції щодо 

оптимізації виховання у старших дошкільників поважного ставлення до старості та 

людей похилого віку. 

Ключові слова: шанобливе ставлення, старість, людина похилого віку, поважне 

ставлення, виховання дітей дошкільного віку, підготовка студентів. 

  

Зміни в сучасній системі шкільної освіти потребують пошуків нових шляхів 

удосконалення якості підготовки фахівців для початкової ланки загальної середньої 

освіти. Динамічні зміни, стрімкість науково-технічного прогресу, зміни пріоритетів, 

що відбуваються в сучасній Україні, зумовлюють посилення вимог до виховання 

особистості, формування в неї ціннісного ставлення до людей, зокрема, до старості та 

людей похилого віку. 

Проблема цінності старості, її ідеалу стає істотним елементом психологічного 

клімату суспільства, що створює комфорт або дискомфорт літнім людям. Проте 

державні програми не вирішують усіх проблем конкретної, окремо взятої літньої 

людини. Високий статус літніх людей у суспільстві має забезпечити, в першу чергу, 

ціннісне ставлення до них з боку близьких людей. 

Таке ставлення не може виникнути стихійно, тому важливо, щоб у суспільному 

та сімейному вихованні прищеплення дітям розуміння і вшанування старших займало 

б гідне місце. На необхідність виховання шанобливого ставлення до старості як до 

самоцінного етапу життя людини вказували в своїх працях Т. Молчанова, 

І. Шаповаленко та ін. B. Мухіна, Т. Марцинківська, М.Нірманова та ін. неодноразово 

підкреслювали важливість проведення виховної, освітньої, роз'яснювальної роботи з 

цього напрямку серед школярів, учнівської молоді, людей похилого та пенсійного 

віку. 

Аспекти даної проблеми вивчалися багатьма вченими в різних напрямах: про 
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необхідність виховання ціннісного ставлення до старості йдеться у працях Т. 

Молчанової, І. Шаповаленка, О. Толстих та ін.; про моральне виховання дошкільників 

йдеться у працях О. Леонтьєва, Т. Репіна, Л. Стрелкова та ін.; сутність феномена 

«ставлення» досліджували філософи (І.В. Бестужев-Лада, Г.М. Гак, 

О.Г. Дробницький, А.Г. Здравомислов), психологи (В.В. Абраменкова, 

П.П. Блонський, О.О. Бодальов, О.М. Леонтьєв, Г.О. Люблінська, В.М. Мясищев, 

С.Л. Рубінштейн, О.О. Ухтомський), педагоги (А.С. Бєлкін, С.А. Козлова, 

К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький, О.П. Штихалюк); історію вшанування розглядали 

А.А. Гармаєв, В.А. Малахов, Г.Г. Ващенко і Софія Русова. 

Старший дошкільний вік є сензитивним періодом для формування моральних 

рис особистості, домінуючих рис характеру, які стають провідними у подальшому 

житті дитини (Л. Запорожець, Л. Виготський, Д. Ельконін та ін.). Саме вихователю 

належить головна роль у закладанні та формуванні у дошкільників поважного 

ставлення до старості та людей похилого віку. 

Саме тому у сучасній психолого-педагогічній науці важливого значення 

надається проблемі підготовки майбутніх фахівців для дошкільної освіти 

(Л.Артемова, А.Богуш, Л.Загородня, А.Залізняк, І.Луценко, М.Машовець, О.Поліщук, 

Т.Поніманська, І.Рогальська та інші). 

Проте, залишаються недостатньо вивченими питання підготовки та діагностики 

готовності майбутніх вихователів до процесу виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до старості та людей похилого віку. 

Таким чином, породжується певна суперечність між актуалізацією суспільної 

потреби у вихованні поважного ставлення до старості та людей похилого віку у дітей 

старшого дошкільного віку та недостатнім рівнем сформованої психолого-

педагогічної готовності майбутніх педагогів до виховання у дітей такої якості. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, ми вбачаємо за необхідне висвітлення 

результатів діагностики готовності студентів до виховання у старших дошкільників 

поважного ставлення до старості та людей похилого віку. 

З метою діагностики ступеня готовності майбутніх вихователів до виховання у 

дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку нами були 

розроблені та проведені тестові завдання з даної проблематики. Оцінювалися такі 

аспекти діяльності студента:  

 компетентність з питань сутності, змісту, специфіки роботи з виховання у 

дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку; 

 знайомство з сімейними традиціями, звичаями з даної проблеми; 

 обізнаність зі специфікою виховання шанобливого ставлення до старості та 

людей похилого віку у дошкільному навчальному закладі; 

 сформованість практичних навичок розробляти сценарії, конспекти з виховання 

у дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку та проводити виховні 

заходи даної спрямованості; 

  сформованість навичок об’єктивного оцінювання проведення колегами та 

власного проведення виховних заходів, що спрямовані на виховання у дошкільників 

шанобливого ставлення до старості та людей похилого віку  

Отже, у процесі проведення пошуково-розвідувального етапу нашого 

дослідження ми з’ясували ступінь усвідомлення студентами значимості виховання у 

дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку, як вони 

розуміють зміст даного поняття, якого значення надають йому у своїй майбутній 

професійній діяльності тощо. З’ясувалось, що переважна більшість студентів надають 
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великого значення і стверджують про необхідність виховання у дітей дошкільного 

віку поважного ставлення до старості та людей похилого віку. 

Відносно самооцінки власної готовності до виховання у дошкільників 

поважного ставлення до старості та людей похилого віку, то лише кілька студентів 

були переконані у власній готовності до даного виду діяльності, переважна більшість 

студентів мають деякі сумніви стосовно своєї повної готовності до реалізації такого 

виду виховних завдань на практиці і одиниці студентів вважають, що вони не готові 

до здійснення даної роботи в умовах дошкільного навчального закладу.  

Причиною неналежного рівня підготовленості студентів до здійснення 

виховання у дітей дошкільного віку поважного ставлення до старості і людей 

похилого віку є недостатня підготовленість студентів з даної проблеми в умовах 

вищого навчального закладу. 

Тому, зважаючи на вищевикладене, вирішення даної проблеми ми вбачаємо у 

введенні у цикл професійно-практичної підготовки студентів вищого навчального 

закладу спецкурсу «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до виховання у 

дітей поважного ставлення до старості та людей похилого віку». 
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УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано діяльність канадсько-української Літньої школи для 

батьків і освітян задля розбудови інклюзивної освіти.  

Ключові слова: інклюзивна освіта, українсько-канадські зв’язки, співпраця, 

Меморандум про взаєморозуміння. 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в українському освітньому просторі позначений 

активними пошуками вітчизняних учених і педагогів-практиків в оновленні змісту, 

форм і методів навчання дітей з особливими потребами з урахуванням досвіду і 

досягнень світової педагогічної науки і практики. Особливо активно проходили вони 

в рамках українсько-канадського співробітництва, оскільки Канада впродовж 

минулого століття накопичила значний досвід у цій галузі. 

28 січня 1999 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво 

між Урядом Канади та Урядом України в галузі освіти, зокрема й розвитку 

інклюзивного навчання. Оскільки цей напрям освіти в Україні наприкінці минулого 

століття набув надзвичайної актуальності, а в процесі співробітництва з освітянами 

Канади вдалося вирішити чимало проблем, пов’язаних з організацією навчання дітей 

з особливими потребами, вважаємо за доцільне детальніше проаналізувати його 

реалізацію в контексті окресленої теми нашого наукового пошуку [4]. 

Згідно з ЮНЕСКО, інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на 

різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних 

заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». 

Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому 

вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і 

повага до їх здібностей та можливостей бути успішними [2]. 

Інклюзивне навчання ґрунтується на правах людини і принципах рівності. Воно 

спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної 

системи навчання. Це процес усунення бар’єрів у системі освіти та системі 

підтримки. 

Важливо зазначити, що інклюзивне навчання організовується з урахуванням 

того, що всі учні : можуть навчатися різними методами і в різний період часу; мають 

індивідуальні здібності й особливості; хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують; 

мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися. 

Якщо система освіти є інклюзивною, то це не означає, що учні можуть 

розподілятися по групах за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день 

або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб 

вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі. 

Переваги інклюзивного навчання, на думку вчених і менеджерів освіти, 

полягають у тому, що всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно 
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дозволяє їм : розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти; приймати всіх дітей 

без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство; працювати над 

досягненням індивідуальної мети, беручи участь у житті громади та їхнього класу; 

залучати батьків у процес навчання і життя школи; розвивати культуру поваги і 

належності до школи; мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших; 

встановлювати дружні стосунки з іншими дітьми; позитивно впливати на школу, 

громаду і поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні. 

Як засвідчує аналіз матеріалів дослідження, в Україні навчання дітей з 

особливими потребами відбувалося в спеціальних освітніх закладах, тобто ізольовано 

від їхніх повносправних ровесників, що, безперечно, негативно позначалося на 

їхньому психічному і розумовому розвитку, ускладнювало соціальну адаптацію після 

досягнення 18-річного віку. Крім того, чимало з них мали статус інвалідів. Щоправда, 

в цивілізованих державах світу «інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, 

яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення 

будь-якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або 

тимчасовою [3]. 

Перша канадсько-українська Літня школа для батьків і освітян задля розбудови 

інклюзивної освіти відбулася у червні 2000 р. Протягом тижня учасники із Канади 

(активісти і тренери руху батьків за інклюзивну освіту провінції Альберта, батьки 

дітей з особливими потребами) та України (батьки дітей з особливими потребами з 

пілотних міст, батьки звичайних дітей, вчителі та адміністрація пілотних шкіл, 

представники управлінь освіти м. Львова і м. Сімферополя, представники 

громадських організацій з пілотних регіонів та інших міст України – м. Києва, 

м. Білої Церкви, м. Одеси, м. Хмельницького, м. Харкова; представники українських 

ПМПК) у м. Львові (7–11 червня) та АР Крим (14–18 червня) обмінювалися досвідом 

практичних шляхів трансформації шкіл на інклюзивне навчальне середовище, 

необхідності та способів активного залучення батьків у цей процес, налагодження 

дієвих партнерських стосунків між батьками і педагогами та долання упереджень і 

стереотипів у поглядах на ролі батьків і вчителів для реалізації якісної інклюзивної 

освіти. 

До складу учасників літньої школи з канадського боку входили фахівці з 

канадської провінції Альберта, які представляли Регіональну коаліцію м. Едмонтон на 

підтримку інклюзивної освіти, а також є батьками з великим практичним досвідом 

обстоювання інклюзивної освіти для своїх дітей: Е. Скакун, В. Скакун, Ю. Конкін, 

Х. Раймонд, П. Коль, К. Люнг, В. Грімм, А. Грімм, К. Блеквуд, Дж. Т.Сінглтон, 

Л. Хьюз. 

У м. Львові в роботі літньої школи з українського боку брали участь батьки, 

адміністрація і вчителі пілотної школи № 95 м. Львова, громадські батьківські 

організації м. Львова, які представляють інтереси дітей з особливими потребами, 

зокрема, центр «Джерело», Благодійний фонд «Даун-Синдром» «Промінчик», інші 

навчальні заклади м. Львова (ДНЗ «Барвінок»), представники управління освіти 

м. Львова, Педагогічного коледжу ЛНУ ім. Івана Франка, Львівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, а також батьки-представники 

громадських організацій з інших регіонів України («Даун Синдром», м. Київ; 

«Аюрведа», м. Біла Церква; «Даун Синдром», м. Одеса та м. Дніпропетровськ). Таким 

чином, склад учасників охоплював усі основні категорії учасників освітнього процесу 

і, що також важливо, представників з інших регіонів України, окрім пілотних, що 

виявилося дуже корисним задля подальшого розповсюдження інформації [1]. 
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Учасники літньої школи у м. Львові та АР Криму працювали за дуже насиченою 

програмою, яка розроблялася експертами і тренерами обох країн. Були охоплені такі 

питання: 

– розуміння досвіду, пов’язаного з порушеннями розвитку; яким чином 

суспільна практика може вести до дедалі більш сеґреґованого життя; 

– стратегії викладання: адаптація навчальної програми та викладання в 

інклюзивних класах; 

– планування захисту прав та безпеки дитини для забезпечення інклюзивного 

навчання; 

– українські тренери у м. Львові представили український досвід арт-терапії, яку 

можна використовувати для вивільнення творчого потенціалу в дорослих і дітей в 

умовах інклюзивного навчання. 

Українські учасники відзначали, в тому числі у своїх письмових відгуках, дійсно 

практичну зорієнтованість заходів літньої школи та готовність застосовувати набуті 

знання і досвід у подальшій роботі в реаліях української школи і громади. 

Батьки-учасники літньої школи в обох пілотних регіонах підкреслювали цінність 

безпосереднього та рівноправного діалогу між освітянами і батьками, що збільшує 

взаєморозуміння з обох сторін. Наголошувалося на здобутті кращого розуміння того, 

яким чином батьки можуть допомагати повноцінній освіті своїх дітей, що поглибить 

практичну залученість батьків в освітній процес [1]. 

З-поміж завдань, які варто виконувати у подальшій роботі в рамках проекту та 

при розбудові інклюзивної освіти загалом, батьки-учасники виокремлювали: 

– необхідність кращого розповсюдження інформації про сутність і методи 

інклюзивної освіти; 

– поширення інформації серед батьків і педагогів про законодавство та 

нормативно-правову базу, дотичні до розбудови інклюзивної освіти в Україні;  

– обізнаність з основними етапами успішного впровадження інклюзії у 

навчальне середовище інших країн, передусім Канади; 

– активізація залучення батьків в освітній процес загальноосвітніх закладів як 

рівноправних партнерів педагогів; 

– необхідність належного інформування батьків про освітні можливості та 

варіанти навчання для їхніх дітей, включаючи загальноосвітні і спеціальні навчальні 

заклади, щоб забезпечити свідомий і неупереджений вибір місця та форм навчання 

для своїх дітей; 

– важливість інформування батьків про форми і способи раннього втручання 

після народження дитини з особливими потребами; дієва допомога батькам на 

ранньому, але найболіснішому етапі їхнього усвідомлення подальшої програми 

розвитку для своїх дітей; 

– необхідність активнішого залучення татів і чоловіків до навчального процесу 

їхніх дітей; поширення методів подолання можливого упередженого або навіть 

негативного ставлення з боку батьків до факту народження у їхній сім’ї дитини з 

особливими потребами; 

– важливість допомоги і роботи з батьками та дітьми з особливими потребами у 

період дошкільного виховання;  

– активніше залучення вихователів й адміністрації з дошкільних дитячих 

закладів до проекту; 

– необхідність активнішої самоорганізації батьківського руху в Україні на 

підтримку інклюзивної освіти, за прикладом того, як це відбувалося, зокрема, в 
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Канаді, під час створення Регіональної коаліції м. Едмонтон на підтримку 

інклюзивної освіти. 

Діяльність літньої школи була надзвичайно корисною, оскільки дала змогу : 

краще зрозуміти або взагалі зрозуміти, що є інклюзивною освітою, які у неї переваги і 

ризики, як перехрещується із реаліями соціального життя і громади в Україні; 

побачити з досвіду, який поширювали канадські колеги, що інклюзія – це щось 

реальне і досяжне, й познайомитися з успішними прикладами її втілення; усвідомити, 

що мрії всіх батьків про якісну освіту для своїх дітей повинні і можуть перетворитися 

на стратегічне бачення, яке можливо втілювати у життя; тісно і плідно поспілкуватися 

батькам із учителями і краще зрозуміти проблеми і побоювання одне одного, відкрито 

висловитися про наболіле та звільнитися від деяких упереджень та стереотипів; 

поспілкуватися та обмінятися переживаннями між батьками дітей з особливими 

потребами та батьками звичайних дітей, оскільки останні часто ще займають 

негативну позицію по відношенню до інклюзії дітей з особливими потребами у класи, 

де навчаються звичайні діти [1]. 

Учителі – учасники обох пілотних шкіл та регіонів виокремили важливість 

поглибленого ознайомлення із практичними методиками у навчанні дітей з 

особливими потребами, творчими і перевіреними способами подолання труднощів і 

проблемних ситуацій, які можуть виникати щоденно у класі. Вони також 

наголошували на можливості позбутися своїх побоювань як педагогів перед різними, 

потенційно можливими категоріями дітей з особливими потребами, які можуть 

з’явитися або вже навчаються у класі.  

Особливістю літніх інститутів є безпосередня участь у всіх заходах нечуючих 

учнів, їх батьків та педагогів спецшкіл-інтернатів для дітей з порушенням слуху 

разом з представниками глухої спільноти Україна та Канади. За останні роки у різних 

регіонах України було проведено понад 20 таких інститутів за участю майже тисячі 

дітей і дорослих від України та десятка фахівців з Канади – викладачів, аспірантів, 

студентів Університету Альберти та коледжу Грента МакЮена (м. Едмонтон). 

Вважаємо, що залучення до обговорення широкого кола фахівців сприяло 

визначенню адекватних шляхів розвитку системи освіти дітей з порушеннями слуху 

на сучасному етапі. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ:  

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

 

Початковий курс математики являється складовою частиною початкового 

навчання, а також є основою для наступного вивчення шкільного курсу математики. 

У процесі викладання освітньої галузі «Математика», як зазначено в Новій навчальній 

програмі, реалізуються навчально-виховні завдання [3, с.45]. До того ж, на 

сьогоднішній день математика робить істотний вплив на розвиток інших наук і 

практики, є базою науково-технічного прогресу і важливим компонентом розвитку 

особистості. 

Так, успішному оволодінню елементарними математичними уявленнями, 

математичними поняттями сприяють методи навчання. 

Теоретичної основою проблематики методів навчання в різні часи займалися 

різні педагоги (М. М. Фіцула , К. Д. Ушинський , А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський). 

Методи навчання науковці найчастіше визначають як упорядковані способи 

взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на розв’язання навчально-

виховних завдань. Безперечно, вибір методів навчання для засвоєння нових понять 

залежить від мети навчання, змісту навчального матеріалу, від рівня здобутих знань, 

умінь і навичок. 

Вивчення математики в початковій школі, як зазначає М.Богданович, 

забезпечується на основі реалізації загальних методів навчання [1,с.35]. Їх 

використання співвідноситься із матеріалом, що вивчається, а також береться до 

уваги активність пізнавальної діяльності учнів. Серед них можна виокремити 

наступні наступні методи:  

 розповідь;  

 пояснення;  

 метод проблемного викладу знань учителем;  

 репродуктивна бесіда;  

 бесіда із застосуванням прийому аналогії;  

 евристично-дедуктивна бесіда;  

 евристично-індуктивна бесіда;  

 експериментально-практичний метод;  

 самостійна робота учнів з підручником; 

 самостійно-пошуковий метод. 

Так, метод усного монологічного викладу застосовується для ознайомлення 

учнів з правильною математичною мовою та навчання слухати і розуміти її; для 

подання зразків пояснення прийомів обчислень і розв’язування задач; формування 

умінь давати пояснення матеріалу у вигляді зв’язної розповіді. 

Діалогічна форма пояснення (бесіда) активізує діяльність дітей, розвиває в них 

уміння спостерігати і аналізувати математичні явища, робити узагальнення, 

підводити окреме під загальне. 
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 Самостійна робота, як метод опрацювання нового матеріалу може 

застосовуватися для різного виду математичних знань. Але в початкових класах вона 

важлива для розвитку вмінь самостійно працювати. 

Проблемний виклад – вчитель сам ставить проблему і сам її розв’язує. Учням 

пропонується зразок розв’язування проблеми, пояснюється хід думки. Діти стежать за 

логікою пояснення, засвоюють окремі етапи розв’язання проблеми або цілісний 

зв’язок.  

Репродуктивна бесіда – проводиться за певним планом. Запитання за 

характером здебільшого риторичні або навідні. 

Самостійно пошуковий метод – це невеликі пошукові задачі, що розкривають 

основні етапи процесу дослідження. Даний метод навчання можна використовувати 

при вивченні математичних понять, закономірностей, способів виконання дій, правил, 

пов’язаних з деякими конкретними знаннями дітей [2, 68]. Та головною особливістю 

застосування того, чи іншого методу пояснення нового матеріалу, має стати 

врахування закономірностей інформаційних процесів у психіці, позаяк збільшення 

інформації посилює активність учнів, підвищує надійність сприйняття інформації 

тощо. 

Отже, результатом математичного утворення повинен бути розвиток уміння 

математично, логічно й усвідомлено досліджувати явища реального світу. Реалізації 

цієї мети може і повинна сприяти вирішення на уроках математики різного роду 

нестандартних логічних задач. Тому використання вчителем початкової школи 

оптимальних методів навчання на уроках математики є не тільки бажаним, але й 

необхідною складовою навчальної діяльності.  
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Заміна парадигми педагогічного мислення – насущна проблема школи XXI 

століття. Чому сьогодні все наполегливіше про це говорять? Чому багато хто бере на 

себе право стверджувати, що на зміну авторитарно-імперативній педагогіці саме 

зараз, на самому початку третього тисячоліття, невідмінно повинно прийти і 

отримати широке визнання гуманне педагогічне мислення[5]?  

Важливо усвідомити кожному, що сучасна освіта, яка орієнтована на людину, 

відповідає за результати розвитку особистості в дитинстві, підлітковому віці і юності 

і тому передбачає участь у житті кожної дитини з боку суспільства, держави, батьків і 

професіоналів-педагогів. Тобто, здійснення особистісно-розвиваючої освітньої моделі 

вимагає ще й компетентного підходу, переосмислення накопиченого педагогічного 

досвіду, а не тільки використання модних термінів. Особистісна орієнтація освіти 

повинна бути співспрямована з природним розвитком здібностей учня. Подібні 

концепції були закладені ще Ж. Руссо і розвинуті Д. Дьюї та іншими педагогами-

гуманістами. Гуманістичні принципи і особистісна спрямованість освіти 

пропагувалися і в працях таких педагогів, як А. Макаренко і В. Сухомлинський. 

Сьогодні серед відомих педагогічних теорій можна виділити метод проблемного 

навчання Д. Конанта, систему розвиваючої освіти В. Давидова, Д. Ельконіна, 

Л. Занкова і систему гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі. 

Базуючись на таких підходах, сучасна особистісно-орієнтована освіта повинна 

включати наступне [11]: в освітньому процесі повинно бути забезпечене гуманне 

ставлення до учня; учень визначається як вища самостійна цінність, на розвиток його 

інтелектуальних і духовних цінностей має бути спрямований весь освітньо-виховний 

процес; у якості основних пріоритетів освітнього процесу повинні бути виділені: 

розвиток особистості, її неповторної індивідуальності, творчих здібностей, мислення, 

широти поглядів, здатності до активної і самостійної діяльності; у процесі навчання і 

виховання педагог повинен спиратися на суб’єктивний досвід учня, що дозволить 

надавати своєчасну адресну допомогу. 

У цьому контексті положення про визначну роль педагога в освітньому процесі, 

яке є загальноприйнятим у всіх педагогічних науках, набуває ще більшої 

актуальності. Тобто актуальним сьогодні виступає питання розвитку педагогічної 

свідомості, яка включає «образ-Я» (ідеальний і реальний) і постійний процес аналізу 

ступеня наближення цього образу до ідеального. Що таке «великий учитель», учитель 

нової формації [2]?  

Учитель нової формації – це духовно розвинута, творча особистість, 

компетентний фахівець, який професійно володіє усім арсеналом педагогічних 

засобів, прагне до постійного самовдосконалення. Він несе відповідальність за 

розвиток високоосвіченої творчої особистості. 

Завдання, які повинен розв’язати сучасний учитель: вчити новому мисленню, 

методам пізнання і самоорганізації; вміти підвести учня до дверей, дати йому ключ і 

навчити користуватися цим ключем (при цьому пам’ятати – ніхто замість самого учня 

не зможе увійти у світ знань); навчити дитину самостійно розглядати явища цілісно і 

в динаміці; навчити дитину самоорганізації і показати їй реальний шлях до 

самореалізації.  

Уміння, які потрібні вчителю [2]: вміти любити дітей, оскільки це 

найважливіший компонент принципу гуманізму і важливі якості учителя, вихователя; 

поважати дитину – бачити в кожній дитині особистість; вірити в дитину – важливо 

вміти стати на її місце, побачити світ її очима; бережливо ставитись до духовного 

світу і природі особистості – кожна особистість має свій неповторний духовний світ, 
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має свій досвіт, звички, погляди; берегти і розвивати почуття власної гідності – без 

цього неможливе ні виховання, ні самовиховання; стати другом дитини як 

співучасника освітнього процесу, яка повинна бачити в ньому друга, відчувати 

підтримку і допомогу (за В. Сухомлинським); вміти цілісно мислити, тобто учитель 

повинен вміти трансформувати негативні проблеми, настрої в позитивні як вчитель – 

психолог; орієнтуватися на культуру педагогічної праці – орієнтація на формування 

цілісного світогляду вчителя; не нашкодити здоров’ю, психіці, прагненню 

особистості до творчості; мотивувати цілісне сприйняття світу особистістю дитини; 

мотивувати позитивний вибір учня в ситуаціях невизначеності. 

Необхідно зрозуміти, що будь-яка методика викладання ефективна тільки у 

співзвучності з мистецтвом вчителя-педагога. Це такий рівень мистецтва, де вчитель 

– майстер взаємодії. Для цього важливо прийняти і пам’ятати, що живий контакт – 

творить, буква – вбиває. 

Сучасний вчитель – це вчитель-лідер, етичний, асертивний лідер, який живе 

відкрито у своєму світорозумінні і поведінці. Він піклується про колег, про свою 

моральну стабільність і світоглядну визначеність, яка зрозуміла оточуючим людям.  

Сучасний учитель як великий учитель [2]: оточений своїми учнями: біля нього 

завжди світле, радісне, мажорне літо; він посміхається: сіє радість і свято в душах 

учнів; він не приховується: емоції для нього – педагогічний засіб спілкування з 

учнями; він послідовний у всіх своїх вчинках, справах, він володіє вищим знанням і 

робить все добре; він сам придумує, створює і підтримує особливі умови, особливу 

атмосферу, стимулює учнів в роботі; він підтримує колег і усі разом вони утворюють 

єдиний колектив однодумців, виступають єдиним фронтом, у них немає розмежувань 

в думках і цінностях[3]. 

На думку Ш. Амонашвілі, бути справжнім майстром педагогічної справи означає 

мати вихідну педагогічну позицію своєї діяльності; володіти методикою, технологією 

реалізації вихідної позиції в педагогічному процесі; постійно шукати шляхів повного, 

вдалого, глибинного, точного, а деколи й витонченого вирішення проблем навчання і 

виховання, організації життя дітей, проблем роботи з батьками та громадськістю. 

Майстер педагогічної праці – людина широкого кругозору, чуйний, доброзичливий, 

принциповий. Він охоче використовує новітні форми і способи навчально-виховної 

роботи, легко перебудовується і позбавляється малопродуктивних форм і методів, а 

також прагне ділитися досвідом з усіма бажаючими [1].  

Так, сучасна школа ставить перед особистістю педагога багато вимог. Перелік 

якостей та рис особистості можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку 

важливість. Майстерність педагога полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе 

найважливіші. 
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ЯКІСНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЛИТВІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Висвітлено якісний аспект діяльності та роботи у нелитовськомовних 

середніх школах, тобто у польсько-, їдишо-, німецько-, російсько- та 

латвійськомовних гімназіях. Проаналізовано особливості підготовки та якість 

освіти випускників гімназій щодо подальшого навчання у вищій школі. 

Ключові слова: середня освіта, якість освіти, Литва, національні меншини, 

міжвоєнний період. 

 

Литовська держава оновилась у 1918 році в етнічних межах, але не цілком як 

моноетнічна держава. До її складу входили також національні меншини – євреї, 

поляки, німці, росіяни та латвійці. За переписом 1923 року їх було 16% від загальної 

кількості населення, тобто 272 000 людей [3 с. XXXVIII]. Упродовж незалежності 

існувало близько 20 гімназій та 15 прогімназій, де литовська мова не була мовою 

навчання. Це зумовило потребу пошуку балансу щодо збереження національної 

тотожності з одного боку, та інтеграцією з литовською більшістю з другого.  

Тодішня литовська освітня система була 4+4+4, тобто 4 роки базової школи, 4 

роки прогімназії та 4 роки гімназії. Можна також було вступити зразу до гімназії і 

навчатися там 8 років. Гімназія закінчувалась іспитом зрілості, після якого можна 

було вступити до вищого навчального закладу. З 1936 року литовська освіта 

перейшла на систему 6+3+4.  
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За реформою, запровадженою у 1924 році, гімназії розподілено на 2 типи – 

класичні (гуманітарні з латинською мовою) та математично-природознавчі [1, с. 29]. 

Це сприяло, в свою чергу, тому, що молодь завчасно могла підготуватись до 

подальшого навчання чи вступити до класичного університету імені Вітовта Великого 

у Каунасі, або Сільськогосподарські академії у Дотнуві тощо. Такий розподіл був 

відповіддю на загальносвітові тренди, які існували на той час, а також зумовлено 

технологічним поступом в науці та промисловості.  

Практичний аспект окресленої проблеми можна побачити у програмі навчання 

1924 року, підготовленої для обох видів шкіл з нелитовською мовою навчання. У 

класичних гімназіях головний акцент зроблено на мови. Упродовж восьми років 

навчання загальна кількість годин на тиждень з мов становила 140. Зокрема, 

литовська мова – 37 год. (1-8 клас), мова навчання та світова література – 35 год. (1-8 

клас), німецька мова – 26 год. (2-8 клас)4, друга іноземна мова – 12 год. (5-8 клас), 

латинська мова – 30 год. (3-8 клас) [2, с. 2]. Окрім цього у 7-8 класі два рази на 

тиждень була пропедевтика філософії. Це сприяло формуванню міцних засад для 

подальшого продовження освіти у вищих закладах.  

У математично-природознавчих гімназіях була дещо інша програма. Зокрема, 

введено більше годин з фізики й космографії – упродовж восьми років навчання 

загальна кількість годин на тиждень становила 22 год. (у гуманітарних – 12 год.), 

математики – 35 год. (у гуманітарних – 30 год.), географії – 10 год. (у гуманітарних – 

8 год.), хімії – 5 год. (у гуманітарних взагалі не було), природознавства та гігієни – 12 

год. (у гуманітарних – 11 год.), рисунку – 14 год. (у гуманітарних – 12 год., 

спеціального предмету – 6 год. (у гуманітарних взагалі не було). Не було загалом 

латинської мови, решта предметів була у такому самому числі як і у гуманітарних 

гімназіях [2, с. 2].  

Важливим аспектом було також навчання рідної мови. Кількість годин була 

майже така сама, як литовської, що давало можливість вивчити не тільки державну 

мову країни, але, перед усім, підтримувало національну тотожність учнів. Вивчення 

світової літератури рідною мовою сприяло поширенню мовного засобу та кращому 

розумінню змісту.  

Отже, ці тенденції, з сьогоднішньої точки зору, були правильними. Поступова 

спеціалізація, зокрема в індустрії, вимагала модифікації освіти майбутньої 

інтелігенції, зокрема для менших за чисельністю національних меншин, котрим було 

важливо, щоб їх представники знаходились серед елітних професій. Це могла 

забезпечити тільки якісна освіта, для якої влада створювала відповідні умови. 
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ЯКІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ (НУШ) 

 

У статті розкривається проблеми забезпечення якості освіти у початковій 

школі. Нова українська школа, як синтез передового світового освітнього досвіду. 

Ключові слова: освіта, якість освіти, початкова школа, Нова українська школа, 

передовий досвід. 

 

Освіта є невід’ємною складовою життя людини, починаючи із раннього 

дитинства. Чому ми навчимось протягом життя – те і будемо мати як власний багаж 

знань для того, щоб жити. Якісне життя – є результатом якісної освіти. Але задля 

отримання такої освіти, окрім можливостей суспільства, в людини повинен 

сформуватися запит на якісну освіту: в дитини – це пізнавальний інтерес, в більш 

дорослому віці – це усвідомлене прагнення до знань і вмотивованість їх практичного 

використання. 

На сучасному етапі проблемою якості освіти займаються такі науковці: 

А. Богданова, Т. Палій, О. Савченко, Т. Лукіна та інші. 

Отож, актуальність проблеми якісної освіти існує. Так як ми живемо в час 

інформаційного «буму», маємо можливості вільно отримати будь-яку інформацію за 

нашим запитом. Тобто, зараз ми маємо доступ до неструктурованої інформації і її 

дуже багато, і навпаки рівень знань з ключових дисциплін в школах дуже низький, - 

іде так зване «заміщення». Замість освіти діти отримують «купу» інформації, і при 

цьому не вміють вчитися – структурувати інформацію за темою, їх не «вчать 

вчитися». І ця тенденція має наслідки у зниженні рівня фундаментальних знань І 

задача суспільства – надати можливості отримати якісну освіту з метою проявити її 

здібності і можливості задля покращення рівня життя в суспільстві в цілому, задля її 

самореалізації. 

Мета статті полягає у висвітленні покращення якості початкової освіти через 

докорінні зміни у системі роботи у початковій школі та впровадження Концепції 

Нової української школи. 

Досягнення якіснішої і доступнішої для всіх дітей початкової освіти є гострою 

потребою часу. У цьому процесі наша школа відчуває суперечливий вплив як 

зовнішніх, так і внутрішніх тисків.  

 на якості шкільної освіти негативно позначились такі зовнішні тиски: тривала 

невизначеність ідеологічних установок розвитку держави (затягнувся процес пошуку 

національної ідеї, консолідації суспільства); нарощування відкритої соціальної 

mailto:cc8982@ukr.net
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нерівності, яка нівелює права частини громадян на забезпечення дітям якісної освіти, 

медичне обслуговування, правовий захист, змістовне дозвілля; [6, 29]. 

 демографічна та економічна кризи, що зумовили значні зміни у шкільній 

мережі, особливо у сільській місцевості, зменшення витрат на всі організації 

навчально-виховного процесу; 

  постійне погіршення екологічної ситуації, частотність екологічних катастроф, 

епідемій збільшили ризики для дитячого здоров’я і виконання у повному обсязі 

навчального навантаження, [ 7, 110]. 

 розхитування ролі сім’ї як найважливішого соціального інституту стабільного 

розвитку держави зумовило поширення безвідповідального батьківства, насильства 

над дітьми;  

 бурхливий розвиток ЗМІ, доступ дітей навіть молодшого віку до неякісної 

інформації тощо. [ 2, 14-21]. 

З якими внутрішніми викликами зустрілась початкова школа у XXI столітті?  

По-перше, змінився світ дитинства, до школи приходять інші діти, (більш 

інформовані, розкуті, але нерідко непідготовлені до навчання і спілкування з 

ровесниками, з ослабленою увагою, здоров’ям та ін.), яких вчити і виховувати значно 

складніше, ніж попередні покоління. [ 4, 91-98].  

По-друге, початкова школа працює в умовах постійних змін, які 

запроваджуються зверху через модернізацію програм і нові нормативні документи 

або ініціюються знизу школами, творчими педагогами. Взаємовплив зовнішніх і 

внутрішніх тисків спричиняє особливу гостроту проблеми якості шкільної освіти. 

Якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних 

компетентностей, а й ключових, які мають бути найважливішим особистісним 

надбанням кожного випускника початкової школи. [3, 42-44 ]. 

Грунтуючись на європейському досвіді, враховуючи потреби адаптації учнів до 

швидкозмінюваного соціуму, підготовки до подальшого навчання, українські вчені 

визначили такі ключові компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, 

загальнокультурна, громадянська, підприємницька (основи економічної культури), 

соціальна, інформаційно-комунікативна. Кожна ключова компетентність дає учням 

«ключ» для розв’язання широкого кола навчальних і життєвих завдань, тому вони 

формуються на міжпредметній основі. Компетентнісний підхід передбачає 

особистісно-діяльнісне навчання, заохочуючи активність учнів. У формуванні 

ключових компетентностей на різному змісті необхідно забезпечити: 

 чітке усвідомлення дитиною мети роботи: мотивацію на одержання виховного 

результату; 

  оволодіння загальнонавчальними уміннями і навичками; рефлексію своїх 

досягнень;  

 можливість використання одержаних знань і умінь для розв’язання різних типів 

навчальних і життєвих задач (серед яких є обов’язково творчі); 

 набування індивідуального досвіду завершеної справи; 

 успішної співпраці у різних групах, для виконання комплексних завдань 

(наприклад, участь у проектах, творчих роботах, виставках, громадських дорученнях 

тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, фізичної і вольової 

готовності до продуктивної праці; 

 навчання дітей приймати рішення, спираючись на знання. [5, 158-172 ]. 



123 
 

Таким чином, проаналізувавши всі проблеми забезпечення якісної освіти у 

початковій школі, було створено Концепцію Нової української школи. Концепція 

передбачає: 

 новий зміст освіти, заснований на формування компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації в суспільстві; 

 педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 

 умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно; 

 Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

 Наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

 Нова структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності до життя. [1, 136-139 ]. 

Сучасна ситуація розвитку шкільної освіти потребує розуміння її якості як 

цілісного інтегрованого результату, на який впливає багато чинників: доступність 

одержання початкової освіти, можливість використання здобутків дошкільної освіти, 

створення сприятливого освітнього середовища, якісний зміст і сучасні підручники, 

повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти, сформованість ключових 

компетентностей, технологізація методики, моніторинг як засіб управління якістю, 

особистісна і професійна підготовка вчителя. Високої якості початкової освіти можна 

досягти у кожній школі, якщо там працює колектив однодумців, панує дух 

партнерства, взаємної підтримки і надихаючого управління. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ (1998-2015 РР.) 

 

Стаття присвячена аналізу основних напрямів теоретичних досліджень 

вітчизняних учених проблеми патріотичного виховання дітей та молоді. Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) відобразила 

теоретичні напрацювання дослідників і результати практичної діяльності педагогів. 

Автор розглядає тлумачення понять патріотизм, патріотичне виховання на 

сучасному етапі розвитку Української держави у новітній період.  

Ключові слова: концепція, патріотичне виховання, засоби патріотичного 

виховання, художнє краєзнавство, мистецтво, виховна робота.  

 

Прийняттю 2015 р. Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді спряли об’єктивні (кардинальні зміни в основних сферах українського 

суспільства, необхідність убезпеченням суверенітету й територіальної цілісності, 

пошуки шляхів інтегрування в європейське співтовариство тощо) та суб’єктивні 

чинники (розвиток науково-теоретичних досліджень, розробка практичних програм 

патріотичного виховання). Зазначимо також, що протягом останніх десятиліть було 

створено Концепцію національної системи виховання (1996), Концепцію 

національно-патріотичного виховання (2009), Концепцію Загальнодержавної цільової 

програми патріотичного виховання громадян на 2013–2017 рр., Концепцію 

громадянської освіти та виховання в Україні (2012). У Концепції 2015 р. визначено 

мету, завдання, принципи, запропоновано конкретні шляхи і етапи її упровадження та 

реалізації. Одним із очікуваних результатів є створення ефективної виховної системи 

національно-патріотичного виховання молоді й консолідація зусиль суспільних 

інституцій у справі виховання підростаючого покоління. А необхідною умовою 

втілення Концепції в практику визначено широке обговорення її положень і завдань, 

проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати 

порушені Концепцією питання і завдання та спонукатимуть до розроблення 

конкретних заходів з їх реалізації. Це означає, що важливим є науково-теоретична 

розробка основних засад патріотичного виховання дітей та молоді в нових суспільних 

умовах, співпраця з педагогами навчальних закладів та працівниками позашкільних 

установ. 

У Концепції 2015 р. зазначено, що патріотичне виховання – складова 

національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього 

громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних 

надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє 

єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, 

культурних основ розвитку українського суспільства і держави. Таке формулювання 

стало результатом глибоких теоретичних досліджень вітчизняних науковців, 

узагальнень позитивних здобутків та прорахунків практики виховної роботи. 
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Вважаємо, у останні десятиліття виконано низку наукових розвідок, результати яких 

були оформлені у вигляді дисертаційних робіт з педагогіки, методики виховної 

роботи, історії педагогіки. Це – науково-теоретичне підґрунтя державних освітніх 

документів, його методологічне обґрунтування. 

Аналіз, систематизація і узагальнення змісту окремих дисертаційних робіт 

вітчизняних учених, підготованих упродовж 1998-2015 рр., засвідчив, що найбільш 

активно розроблялись такі аспекти патріотичного виховання дітей та молоді: 

- патріотичне виховання як складова морального, громадянського, 

національного, полікультурного виховання та інноваційні підходи до виховного 

процесу загальноосвітньої школи (І. Лебідь (2002), В. Колкунова (2009), Л. Момотюк 

(2007), В. Ягоднікова (2016) та ін.); 

- історичні аспекти національно-патріотичного виховання (Я. Яців (2005) та ін.;  

- патріотичне виховання у навчально-виховному процесі (В. Каюков (1998), 

В.Коваль (1999), С. Рашидова (2007) та ін.);  

- особливості національно-патріотичного виховання в позаурочній та 

позашкільній виховній роботі (Т. Гавлітіна (2007), О. Коркішко (2004), 

Р. Петронговський (2012), М. Тимчик (2012) та ін.);  

- національно-патріотичне виховання дітей, підлітків, студентів (О. Абрамчук 

(2006), О. Жаровська (2015) та ін.);  

- засоби національно-патріотичного виховання, зокрема мистецтво, декоративно-

ужиткове мистецтво, художнє краєзнавство, туристсько-краєзнавча діяльність 

(Т.Бондаренко (2008), О. Гевко (2003), М. Качур (2010), С. Оришко (2010), 

О.Стьопіна (2007) та ін.); 

- взаємодія школи і сім'ї в патріотичному вихованні дітей (Ю. Зубцова (2012) та 

ін.). 

Так, у роботі Т. Гавлітіної визначено, що національно-патріотичне виховання – 

це цілеспрямований і свідомо здійснюваний процес організації і стимулювання 

активно-творчої діяльності підлітків, оволодіння ними знаннями про культурно-

історичний досвід українського народу, формування в них ціннісного ставлення до 

Батьківщини, суспільства, самих себе та до праці. Національно-патріотичне 

виховання в умовах позашкільного навчального закладу – гнучка саморегулююча 

система, яка оперативно реагує на національні, освітньо-культурні, суспільні та інші 

потреби особистості підлітка, забезпечує культурне і професійне його 

самовизначення, тобто здійснює активний вплив на самобудівництво молодих 

громадян-патріотів держави [1, с. 9]. Ю. Зубцова розглядає поняття «патріотизм» як 

почуття, мотив соціальної діяльності, результат засвоєння культури, як активну 

діяльність і самореалізацію на благо Вітчизни. Мета, завдання і зміст патріотичного 

виховання, підкреслює вона, детермінуються соціальними змінами, віковими 

особливостями учнів, рівнем підготовленості вчителів та готовністю батьків 

здійснювати цілеспрямовану, систематичну роботу з формування патріотизму в дітей. 

Дослідниця визначає, що патріотична якість – це соціально-психічна властивість, яка 

виявляється в єдності знань і діяльнісних почуттів особистості щодо світу людей, 

навколишнього предметного довкілля та суспільства в цілому; вони відображають 

ставлення особистості до Батьківщини, народу, суспільства [2, с. 11].  

О. Стьопіна визначає «патріотизм» як інтегральну цінність та духовно-моральну 

якість особистості, що виражається в почутті любові до Батьківщини як відчутті 

духовного зв’язку з нею, моральній відповідальності за долю Батьківщини і 

готовності її захищати, вільному етнічному та національному самовизначенні, 
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свідомому збереженні та примноженні національних духовних і матеріальних 

цінностей. Одним із важливих його етапів дослідниця вважає виховання позитивного 

ставлення до «малої батьківщини» (свого міста, краю, регіону) тобто етнічна 

самоідентифікація, що формується у період шкільного навчання [4, с. 10]. О. 

Коркішко у дисертаційній роботі на основі визначення сутності, структури 

патріотизму, із врахуванням вимог соціально-економічного розвитку України, 

поглядів педагогічної науки, досвіду закладів освіти визначила орієнтовний зміст 

патріотичного виховання і виокремила такі розділи: державний, соціальний та 

родинний. У виховній практиці ці розділи знаходяться в тісному взаємозв’язку, 

залежать один від одного. За цих умов вони складають систематичність, цілісність, 

національну спрямованість патріотичного виховання. Процес виховання патріотизму, 

доводить дослідниця, – це система виховної роботи на уроці та в позаурочній 

діяльності. Позаурочна діяльність охоплює освітньо-виховну роботу вчителів, 

класних керівників, вчителів груп подовженого дня, організаторів виховної роботи в 

позаурочний час. Вона має більш широкі можливості у виборі змісту, форм, методів, 

прийомів і засобів проведення [3, с. 11].  

Таким чином, розвиток вітчизняної педагогічної теорії сприяє обґрунтуванню 

концептуальних засад патріотичного виховання дітей та молоді, є запорукою 

розробки практичних програм, їх реалізації та втілення у життя. Дослідження 

необхідно поглиблювати з урахуванням нових суспільних реалій України ХХІ 

століття. 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ  

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ  

У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ'Ї 
 

Розвиток та вдосконалення системи сімейно-шкільної взаємодії є одним із 

пріоритетних напрямів освітньої політики України.  

Автор статті «Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків 

першокласників: у запитаннях і відповідях» С.М. Мартиненко наголошує: «З 

початком шкільного навчання, зі зміною соціального статусу дитини перед батьками 

першокласників постає безліч складних запитань щодо їх співпраці зі школою, 

взаємодії з першим учителем, які мають бути вирішені, аби дитина успішно 

навчалася» [3, с.20-22]. 

Разом з тим, як зазначає дослідниця В.І. Кириченко, кожен із цих важливих 

соціальних інститутів виховання дитини не завжди має достатній ресурсний 

потенціал для вирішення проблем дитинства поодинці. Ситуація загострюється через 

те, що ізольованість або ігнорування одного чи іншого призводять до 

розбалансованості й послаблення обопільних виховних впливів на дитину. Результат 

виховання і розвитку значною мірою корелює зі стосунками, що склалися між 

навчальним закладом і батьками учня, конструктивністю їх взаємодії та рівнем 

педагогічної культури суб’єктів цього процесу [1]. 

Водночас проблема ресурсного забезпечення ефективної взаємодії школи і сім'ї 

у процесі формування педагогічної культури батьків є малодослідженою. 

У сучасному суспільстві особливо актуальні загальнолюдські цінності - повага, 

свобода вибору. На першому етапі велике значення має визначення взаємної мети 

учасників, вивчення можливостей (ресурсів) один одного. Від цього залежить 

розподіл зусиль сторін для досягнення бажаного результату. До батьківських ресурсів 

входять не тільки матеріальні або соціальні ресурси, а й мотиваційні, тобто готовність 

батьків активно включитися в життя школи. Крім того, необхідно актуалізувати 

потенційні можливості педагогічного колективу закладу для дітей та батьків. 

Важливо, щоб батьки знали про те, що в школі працюють висококваліфіковані 

фахівці, або що педагоги беруть участь в цікавих проектах. 

Процес формування ресурсного забезпечення – це створення та організація 

системи (сукупності) ресурсів та їх взаємозв’язків таким чином, щоб результат їх 

взаємодії був фактором успіху у досягненні стратегічних, тактичних і оперативних 

цілей діяльності [2, с.18]. 

Мати достатні ресурси для навчального закладу означає володіти необхідними 

можливостями при певних умовах для свого розвитку і нормального функціонування 

у відповідності з поставленими цілями. 

Для забезпечення ефективної взаємодії школи і сім'ї у формуванні педагогічної 

культури батьків нами розроблено ресурсне забезпечення, що включає нормативне, 

кадрове, методичне, діагностичне, технологічне забезпечення (рис. 1). 
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Ресурсне забезпечення  

ефективної взаємодії школи  і сім'ї 

 “Національна доктрина розвитку освіти  в Україні у ХХІ 

столітті”. 

 Конвенція ООН про права дитини. 

 Декларація прав дитини. 

 Сім’я і родинне виховання (концепція). 
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загальноосвітнього навчального закладу” від 02.06.2004 року № 

440. 

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
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сім’ї або реальну його загрозу ” від 26.04.2003 №616. 

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму 

“Українська родина”  від 14.03.2001 року №243. 

 Сімейний кодекс України. 10.01.2002 року № 2947-ІІІ. 

 Проект Закону України «Про освіту(2017р.)».  

 Концепція «Нова українська школа», нова редакція Державного 

стандарту початкової, базової і повної середньої освіти . 

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (2013 року). 

 Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025рр. 
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Програма самоосвіти 
«Партнерство педагога і сім’ї школяра» 
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Методичні матеріали: 
 

Положення, план роботи школи і сім’ї; 
 

Тематика науково-практичних семінарів, конференцій, 
майстер-класів, тренінгів; 
 

Методичні розробки різних форм організації 
педагогічної освіти і навчання батьків 
 
Дидактичні матеріали: 
вправи, завдання, ситуації, інформаційні блоки 
електронні носії та ін. 

 

Методики вивчення сім'ї, умов сімейного виховання, 

педагогічної культури батьків (анкети, тести, незакінчені 

речення, рисункові тести) та інструменти інтерпретації 

результатів. 
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Технологічні карти використання освітніх 

технологій з описом основних етапів роботи 

 

Рис.1 Ресурсне забезпечення процесу формування педагогічної культури 

батьків у взаємодії школи і сім'ї 
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Ресурсне забезпечення ефективної взаємодії школи і сім'ї у процесі формування 

педагогічної культури батьків здійснюється через різні напрями. 

Перш за все це нормативне забезпечення, яким визначаються фундаментальні 

засади організації співпраці педагогів та батьків у процесі формування педагогічної 

культури. 

Кадрове забезпечення передбачає підготовку педагогічних колективів школи до 

співпраці з батьками, безперервне підвищення кваліфікації педагогів і всіх 

працівників школи через самоосвіту. 

Зміст методичної роботи з кадрами планується щороку та включає 

проблематику, окреслену за наступними напрямками: психолого-педагогічні основи 

взаємодії сім'ї та закладів освіти; педагогіка підтримки дитини та процесу її розвитку 

в системі сімейного та суспільного виховання; соціально-педагогічний захист 

дитинства, запобігання жорстокості та насильства, авторитаризму у стосунках з 

школярами; зміст, форми і методи взаємодії з сім'єю; інноваційні моделі і технології 

педагогічної діяльності; діагностико-аналітична робота з батьками: її цілі та методи; 

«важкі діти» і «важкі сім'ї». 

Діагностичний напрям передбачає вивчення сім'ї як чинника соціалізації 

школяра. Інформація про сім'ю необхідна школі для: а) «відстеження» і «супроводу» 

сім'ї для з'ясування її особливостей і можливостей позитивного впливу на дитину, 

своєчасного виявлення ознак сімейного неблагополуччя; б) залучення батьків до 

роботи школи; в) проведення інформаційно-просвітницької, виховної роботи з 

батьками, створення інформаційних матеріалів - «батьківських пам'яток»; 

г) здійснення внутрішнього моніторингу школи, що дозволяє контролювати якість 

освіти за допомогою сім'ї. 

Обов'язковим для учителів є створення банку методик вивчення сім'ї в школі, 

відпрацювання механізмів застосування діагностичного інструментарію. 

Інформатизація сім’ї, яка виступає в якості замовника освітніх послуг, 

передбачає забезпечення технологічності для переходу батьків від ролі пасивних 

спостерігачів до активної участі в освітньому процесі у взаємодії зі школою. 

Систематизація всіх видів і форм роботи інформування батьків, оновлення її змісту 

впливає на створення позитивного іміджу освітнього закладу в очах батьків і соціуму. 

Отже, налагоджене, систематизоване ресурсне забезпечення процесу 

формування педагогічної культури батьків закладає фундамент ефективної співпраці 

сім'ї і школи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ  

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

У статті визначено теоретичні основи системи якості початкової освіти. 

Зокрема звертається увага на зв’язок якості освіти з поняттям моніторингу; 

визначаються критерії та показники якості початкової освіти; основні користувачі 

результатів системи оцінки якості початкової загальної освіти. 

Ключові слова: система якості освіти, моніторинг, показники та критерії 

якості початкової освіти. 

 

Пріоритетна роль освіти в розвитку суспільства і країни відзначається в багатьох 

нормативних документах у векторі сучасних педагогічних реформацій. У ході 

реалізації проектів у сфері освіти акценти стали зміщуватися від «інноваційної 

освіти» до «якісної освіти». Необхідність створення системи оцінки якості освіти 

обумовлена, насамперед, введенням нових освітніх стандартів і появою необхідності 

оцінювати їх досягнення на всіх рівнях. У зв'язку з цим виникла необхідність 

переглянути підходи до організації внутрішкільного контролю і визначити підходи до 

побудови системи оцінки якості освіти. 

У філософському розумінні терміна «якість» ми виходимо з визначення якості як 

істотної ознаки, властивості, що відрізняє один предмет від іншого. З погляду 

виробничого підходу, якість – сукупність істотних споживчих властивостей продукції 

або послуги, значущих для споживача. У метафоричному сенсі «продукцією» школи є 

випускники, які мають освіту кращої або гіршої якості, в більшій чи меншій мірі 

відповідну потребам суспільства і особи, встановленим нормам, вимогам, стандартам 

[2, c. 24]. Таким чином, під якістю освіти розуміється якість освітнього процесу, що 

відображає ступінь відповідності освітніх результатів (досягнень) учнів та умов 

забезпечення освітнього процесу нормативним вимогам, соціальним і особистісним 

очікуванням і включає в себе наступні складові: 

 якості освітньої програми; 

 якості організації освітнього процесу (освітні технології, форми, методи, 

прийоми навчання, форми організації навчання); 

 якості управління освітніми системами і процесами (управлінських технологій 

в освіті); 

 якості потенціалу науково-педагогічного складу, задіяного в освітньому 

процесі; 

 якості ресурсного забезпечення (матеріально–технічного, навчально-

методичного забезпечення); 

 якості морального, духовного, морального виховання в процесі соціалізації 

особистості; 
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 якості медичного обслуговування, харчування, фізкультурно-оздоровчої 

роботи; 

 якості партнерської взаємодії з сім'єю і соціумом; 

 якості потенціалу учнів; 

 якості знань [3, c. 472]. 

Аналіз літературних матеріалів показує, що в дослідницькій діяльності з 

моніторингу якості освіти доцільно використовувати як науковий потенціал, так 

практичні напрацювання освітніх установ. Необхідно, однак, враховувати можливості 

самого освітнього закладу, його готовність до даної діяльності і професійну 

компетентність кадрового складу. Такий системний підхід дозволяє професійно 

організувати та провести моніторинг якості виховно-освітнього процесу, а також 

вдосконалювати свою кваліфікацію та педагогічну компетентність. 

Моніторинг якості освіти являє собою комплексну систему довгострокових 

спостережень і вивчень виховно-освітнього процесу з метою оцінки діяльності та 

прогнозу змін, що відбуваються в цілому в навчальному закладі, або окремих його 

складових. 

Таким чином, якість початкової освіти, розглядається нами як інтегральна 

характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності ресурсного 

забезпечення, освітнього процесу, освітніх результатів нормативним вимогам, 

соціальним і особистісним очікуванням, 

Оцінка якості освіти – визначення за допомогою діагностичних та оціночних 

процедур ступеня відповідності ресурсного забезпечення, освітнього процесу, 

освітніх результатів, нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням. 

Основні користувачі результатів системи оцінки якості початкової загальної 

освіти – це: 

 учні та їхні батьки (законні представники); 

 адміністрація школи, засновник; 

 рада школи; 

 громадські організації, зацікавлені в оцінці якості освіти. 

Згідно цілям оцінки освітніх досягнень показники повинні забезпечити 

отримання інформації, що характеризує стан освітніх досягнень обстежуваної 

сукупності учнів, динаміку освітніх досягнень у ході проведеного експерименту і 

вплив факторів на ці досягнення. Ці показники: 

 відповідають основним цілям і планованим результатам освіти; 

 дозволяють змістовно інтерпретувати зміни, що відбуваються в освітньому 

процесі; 

 взаємодоповнюють і не суперечать один одному. 

Показник якості освіти – це ті його істотні характеристики, які дозволяють дати 

йому оцінку. 

Показник якості освіти – це передавачі соціальної інформації, що містять 

вичерпні характеристики якості освіти, по яких можна судити про його розвиток [1, c. 

73]. 

Показник якості освіти – це така його характеристика, яка визначає зв'язок між 

неспостережуваними і спостережуваними його характеристиками (неспостережувані 

– здатність, спостережувані – ЗУН). 

Мірою оцінки якості освіти виступають критерії, що поєднують в собі методи 

розрахунку, оціночну шкалу і правила прийняття рішення про визначення рівня 
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якості освіти. Саме критерії служать остаточною підставою для фіксації рівня якості 

освіти. Кожен критерій складається з оціночного показника і відповідної йому шкали.  

У категорії якості втілюється результат освіти як соціальної компетентності: 

вміння вивчати і роздумувати про соціальні норми і діяти для їх зміни, 

використовувати у своїй роботі метод проектів, повідомляти свої результати, 

обґрунтовувати, доводити, використовуючи відповідні техніки. 

Освіта сьогодні трактується як сукупність процесів навчання, виховання і 

розвитку в спеціально організованих умовах навчального закладу. 

Оцінка освітніх досягнень учнів здійснюється відповідно до виділених критеріїв 

на кожному ступені освіти. 

Початкова школа – стартова. Від того, наскільки дитина полюбить і навчиться 

вчитися в цей період, багато в чому залежить успішність її подальшої освіти. Тому 

головна мета освітнього процесу – створити сприятливі умови для розвитку 

навчальних можливостей дітей. Реалізація цієї ідеї закладена в програму оцінки 

освітніх досягнень учнів.  

Цільовими орієнтирами освітньої діяльності початкової школи є формування 

ключових компетентностей, тоді і моніторинг повинен бути спрямований на 

стеження, оцінку характеристик, що входять в цю систему компетентностей, яка 

включає в себе рівень освіченості та досвідченості, достатній для успішного 

виконання тієї чи іншої соціальної або професійної функції. 

Таким чином система оцінки якості початкової загальної освіти це сукупність 

організаційних і функціональних структур, норм і правил, діагностичних та 

оціночних процедур, що забезпечують на єдиній основі оцінку загальноосвітніх 

досягнень учнів, ефективності діяльності школи з урахуванням запитів основних 

користувачів результатів системи оцінки якості освіти. 
Список використаних джерел 

1. Єлькіна О.Ю., Сабурова Н.Л. Моніторинг навчальних досягнень молодших школярів як 

засіб підвищення якості початкової освіти: навчальний посібник //О.Ю. Єлькіна, Н.Л. Сабурова – М .: 

Флінта, 2012. – 163 с. 

2. Татарченкова С. Проблеми якості освіти та їх вирішення в освітньому учрежденіі.// С. 

Татарченкова – М .: КАРО, 2013. – 120 с. 

3. Варченко Є. І. Управління якістю освіти в освітній установі// Є.І. Варченко /Молодий 

вчений.– 2013. – №3.– С. 471–474. 

Shevchuk Kristina Dmitrievna, associate professor, candidate of pedagogical 

sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Methods of Elementary 

Education, Chernivtsi National University is named after Yuri Fedkovich 

Theoretical holidays of the quality system first education 

The article defines the theoretical foundations of the quality system of primary 

education. Particular attention is drawn to the link between the quality of education and the 

concept of monitoring; criteria and indicators of quality of primary education are 

determined; the main users of the results of the system of assessment of the quality of 

primary general education. 

Key words: education quality system, monitoring, indicators and criteria of quality of 

primary education. 

  



133 
 

Шестобуз Ольга Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 

o.shestobuz@chnu.edu.ua 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

У статті проаналізовано особливості організації гурткової роботи у 

початкових класах. Розкрито суть і зміст понять «гурткова робота», «гурток». 

Визначено чинники гурткової роботи та особливості програмно-методичного 

забезпечення гуртка. 

Ключові слова: гурткова робота, гурток, чинники гурткової роботи, програмно-

методичне забезпечення гуртка. 

 

У період перебудови загальноосвітньої школи не тільки розгорнулися пошуки 

нових методів і прийомів навчання й виховання школярів, а й переглядаються вимоги 

щодо традиційних. По-новому слід підійти і до гурткової роботи у початковій школі. 

За правильної постановки гурткової роботи значно зростає пізнавальна пошукова і 

творча активність учнів початкових класів, вищим стає рівень їхнього психолого-

педагогічного розвитку та вихованості. 

Гурткова робота нерозривно зв’язана з навчально-виховним процесом, що 

здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями під час 

уроків. Характерною особливістю гурткової роботи є те, що вона не регламентується 

обов’язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати 

прагнення кожної дитини. У процесі гурткової роботи педагог має змогу глибше 

пізнати особистість кожного вихованця, допомогти йому самовизначитись. 

Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує 

проблему організації вільного часу молодших школярів, задовольняє їх різноманітні 

інтереси, активізує пізнавальну діяльність учнів, тощо. Активізуючи пізнавальну 

діяльність школярів, вона в той же час створює умови для практичного застосування 

одержаних ними знань [3]. 

Вибір змісту діяльності гуртка має ряд етапів. Перший з них, коли більшість 

дітей ще не проявляє певної зацікавленості до будь-якої галузі знань, і педагогу 

необхідно викликати початковий інтерес до однієї з них, навчити активному 

спілкуванню, самопрояву. Другий, коли у дитини є інтерес до відповідної області 

знань, навички спілкування та самопрояву, але вони не стійкі і мета педагога 

закріпити їх. І третій, коли у школяра вже спостерігається яскраво виражений 

соціально-пізнавальний інтерес, високий рівень цілеспрямованої активності і 

педагогу необхідно закріплювати, заглиблювати, зв’язувати з вибором майбутньої 

професії, створювати умови для самовираження дитини, демонстрування нею 

соціальних зразків поведінки. 

Успіх в організації гурткової роботи передусім залежить від правильного 

розуміння її суті та змісту. Гурток (студія, секція) у загальноосвітньому навчальному 

закладі є самостійною організаційною формою освітнього процесу. Його мета – 

задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її 
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природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, 

своєчасно виявляти обдарованість, здійснювати допрофесійну підготовку. 

Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш поширені гуртки: 

естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних 

інструментах, хореографічні, вокальні, театральні); спортивні (гімнастики, 

акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо); іноземної 

мови та ін.  

Визначаючи профіль гурткової роботи в початкових класах, варто враховувати 

кілька чинників: 

– інтереси та хист самих вихованців, чиї вподобання вивчають батьки і 

педагоги під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній 

діяльності, в іграх тощо; 

– замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному 

опитуванню, у бесідах; 

– наявність матеріальних умов для організації результативної роботи 

(спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів 

навчання);  

– кадрове забезпечення (керівником гуртка може бути спеціаліст певного 

фаху, якого запрошують для проведення гурткових занять, хореограф, викладач 

фізичної культури, праці, іноземної мови, музики і співів або фахівець, який працює в 

навчальному закладі за штатним розкладом) [1]. 

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним 

програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторською 

програмою, складеною його керівником на основі власного доробку та запозиченого 

досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма має 

узгоджуватися з освітньою, за якою працює навчальний заклад. При цьому керівник 

гуртка не повинен копіювати її, а навпаки, може у поставлених завданнях і змісті 

перевищувати рівень стандарту в межах обізнаності дітей-гуртківців. 

Фахову експертизу здійснюють члени організаційно-методичної ради розвитку 

позашкільної освіти. У разі потреби до цієї справи залучаються й інші фахівці 

відповідного профілю, а вже після доопрацювання програма виноситься для 

обговорення та затвердження на засідання організаційно-методичної ради з питань 

розвитку позашкільної освіти перед початком роботи гуртка. Якщо гурткова робота 

організовується як додаткова освітня послуга (платна), її програма затверджується на 

рівні громадського органу управління загальноосвітнім навчальним закладом 

(піклувальною радою), шкільною радою або шкільним батьківським комітетом після 

рецензування та узгодження зі спеціалістами організаційно-методичної ради розвитку 

позашкільної освіти. 

Керівник гуртка, послуговуючись програмою, складає календарний план 

гурткової діяльності (на півріччя, рік). Погоджує заступник директора з виховної 

роботи, затверджує директор школи. 

Найдоцільніше планувати проведення гурткової роботи у другій половині дня. 

Однак, варто пам’ятати, що досягненню вищої результативності, максимальному 

виявленню природних нахилів, дієвому особистісно орієнтованому підходу до 

творчого розвитку кожної дитини сприяє оптимальна наповнюваність гурткових груп 

– до 10-12 осіб на одному занятті, винятком є заняття хорових колективів, зведені 

репетиції, виступи, змагання тощо. Особливої уваги потребує складання загального 

розкладу гурткових занять загальноосвітнього навчального закладу. У ньому мають 
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узгоджуватися заняття гуртків різних профільних напрямів для дітей різних вікових 

груп. Наявність такого розкладу дає змогу раціонально спланувати використання 

приміщень, відведених під гурткову роботу. 

Організовуючи гуртки, бажано уникати надмірних навантажень на дитину. 

Тривалість гурткових занять має відповідати вікові дітей і не перевищувати 

встановлених норм для навчальних занять – 45 хв. Важливо, щоб педагоги й 

психологи навчального закладу своєчасно та кваліфіковано проводили 

роз’яснювальну роботу з батьками щодо доцільності участі дітей у роботі гуртків та 

секцій [2]. 

Таким чином, головною метою гурткової роботи є створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку у 

вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя, задоволення їхніх 

освітніх потреб. 
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Organization of work of group is in initial classes 

In the article the features of organization of work of group are analysed in initial 

classes. Essence and maintenance of concepts "work of group", "group" are exposed. The 

factors of work of group and feature of the programmatic-methodical providing of group 

are certain. 

Keywords: work of group, group, factors of work of group, programmatic-methodical 

providing of group. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОГО  

СУПРОВОДУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

У статті з’ясовано сутність поняття «комунікативно-мовленнєвий супровід», 

схарактеризовано його функції та принципи; окреслено вміння, якими повинен 

оволодіти майбутній фахівець соціальної сфери в процесі навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: супровід, комунікативно-мовленнєвий супровід, професійне 

мовлення, комунікативна компетентність. 

 

Сучасне реформування освіти передбачає повноцінний інтелектуально-духовний 

розвиток і всебічно-творчу самореалізацію особистості. Сьогодні акцентується увага 

на впровадженні особистісно-орієнтованої моделі навчання на основі 

компетентнісного підходу, що передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців 

соціальної роботи, здатних професійно вирішувати поставлені перед ними завдання, 

ефективно діяти у проблемних ситуаціях, виконувати ключові функції та соціальні 

ролі. Якщо традиційно підготовка фахівця розглядалася як процес, результатом якого 

є професійна готовність до майбутньої професійної діяльності, то сьогодні одним із 

важливих аспектів професійної освіти виступає становлення фахівця, що володіє 

комунікативною компетентністю, яка забезпечує досягнення взаємоузгоджених дій в 

суспільстві.  

Аналіз наукових джерел свідчить, що проблема формування комунікативної 

компетентності була і є предметом дослідження багатьох українських та зарубіжних 

науковців. Зокрема, у наукових працях учених висвітлені такі аспекти цієї проблеми: 

шляхи підвищення рівня професійної компетентності фахівців А. Богуш, Л. Карпова, 

Т. Ковальова, Є. Огарєв, Г. Онкович, М. Чошанов та ін., методологічні засади ділової 

комунікації О. Бодальов, Ю. Жуков, А. Капська, О. Леонтьєв, Б. Ломов та ін. 
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Особливості підготовки майбутніх фахівців до професійного спілкування 

досліджують Т. Алексєєва, Н. Волкова, Л. Дарійчук, В. Пасинок, Л. Савенкова.  

Аналізуючи сучасну теорію і практику мовленнєвої підготовки студентів у ВНЗ, 

можна стверджувати, що питанню комунікативно-мовленнєвої підготовки приділяли 

увагу багато науковців, проте, питання комунікативно-мовленнєвого супроводу 

фахівців соціальної сфери залишилося поза увагою науковців.  

Мета статті: на основі наявних наукових підходів визначити сутність поняття 

«комунікативно-мовленнєвий супровід» майбутніх фахівців соціальної сфери, 

схарактеризувати його функції та принципи. 

Термінологічні джерела поняття «супровід» трактують як «дію» за дієсловом 

«супроводжувати», «проводжати, йти разом, бути поруч і допомагати [2]; «слідувати 

разом з ким-небудь, перебуваючи поруч, ведучи кудись або йдучи за ким-небудь» [4]. 

Етимологічно поняття супроводу близьке таким поняттям, як сприяння, допомога 

однієї людини іншій в доланні труднощів. 

Саме з виникненням функції супроводу на практиці реалізується гуманістична 

орієнтація освітніх процесів. Метод супроводу виконує функцію «необхідної 

складової підтримки всіх інноваційних процесів» [1, c. 81]. 

Під час вирішення професійних завдань майбутній фахівець соціальної сфери 

повинен володіти певною системою знань, умінь і навичок, розвиненим професійним 

мовленням, зокрема, уміння знаходити, відбирати та аналізувати необхідну 

інформацію, вміння інформувати про ті чи інші події, робити висновки, вести ділову 

бесіду та налагоджувати стосунки, які свідчитимуть про його професіоналізм та 

високий фаховий рівень. 

У процесі вивчення гуманітарних дисциплін, які виховують у студентської 

молоді мовну толерантність, сприяють становленню її культурної ідентичності, 

формується духовно багата та функціональна мовна особистість, яка в майбутньому 

досконало володітиме вміннями та навичками вільно користуватися засобами мови в 

усіх видах мовленнєвої діяльності.  

Для того, щоб досягти бажаного результату, студенти повинні мати достатню 

практику у вільному користуванні мовою. При цьому важливо, аби спілкування стало 

для них умотивованим, позбавленим психологічного бар’єру під час говоріння. Поряд 

із цим, велике значення має розвиток мислення під час комунікації й розвиток мовної 

компетентності.  

Сьогодні проблемами професійного спілкування серед студентів є невміння 

висловлюватися, логічно й грамотно аргументувати свою думку, збагачувати свої 

висловлювання завдяки лексико-граматичним знанням, насичувати висловлювання 

лексичними одиницями професійної мови, термінологією, спонтанно підтримувати 

розмову або вести дискусію. Тому надзвичайно актуальним у сучасній методиці є 

пошук таких шляхів навчання мови професійного спілкування, які б сприяли її 

ефективному опануванню.  

Саме комунікативно-мовленнєвий супровід може стати умовою успішного 

оволодіння мовою, що і зумовлює актуальність дослідження.  

Поняття «комунікативно-мовленнєвий супровід» дослідниця, А.Богуш трактує 

як: «багатокомпонентне поняття, яке обіймає взаємопов’язаний цикл психолого-

педагогічних мовознавчих та фахових методичних дисциплін, спрямованих на 

розвиток і формування професійного українського мовлення майбутніх фахівців з 

урахуванням мовної специфіки регіону та мовленнєвого середовища» [2, с.74]. 
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Услід за дослідницею, вважаємо, що для здійснення комунікативно-

мовленнєвого супроводу слід дотримуватись основних принципів, зокрема єдності 

розвитку мовлення і мислення, зв’язку усного й писемного мовлення, зв’язку 

практики формування професійного мислення з теорією мовознавчої науки, зв’язку 

формування професійного мовлення з вивченням гуманітарних дисциплін (українська 

мова за професійним спілкуванням, культурологія, риторика, міжособистісне 

спілкування тощо).  

Саме такий підхід забезпечить належний рівень комунікативно-мовленнєвого 

супроводу майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ 

НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

У контексті сучасної парадигми дослідження, одним із нaйвaжливiшиx зaвдaнь 

cучacнoї ocвiти, пoвинно cтaти упpoвaджeння здopoв’язбepігаючих тexнoлoгiй, 

cпpямoвaниx нa модернізацію ocвiти. Це зaбeзпeчить cтвopeння 

здоров’язберігаючого середовища для дуxoвнoгo зpocтaння ocoбиcтocтi, пoвнoцiннoї 

peaлiзaцiї її пcиxoфiзичниx мoжливocтeй, збepeжeння тa змiцнeння здopoв’я.  

Cучасний молодий вчитель, який виходить зі стін педагогічного вишу повинен 

володіти здоров’язберігаючою компетентністю, що дозволить йому якомога довше 
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зберегти статус здорової людини та протягом тривалого часу більш якісно 

виконувати свої професійні обов’язки.  

Ключові слова: технології, здоровязберігаючі технології, якість освіти, 

оздоровчі технології, технології навчання здоров’ю, здоровязберігаючі 

компетентності.  

 

Завдання збереження, зміцнення та розвитку здоров’я дітей і молоді, виховання 

цінностей здорового способу життя та свідоме ставлення до нього є провідним у 

сучасній освітній політиці України. У найбільш вагомих державних документах, що 

визначають стратегічні напрями сучасної освіти акцентовано увагу на вихованні 

молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я як до найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності, на створенні умов для оптимальної 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. Таке соціальне замовлення 

суспільства вимагає системного і комплексного підходу до формування здорового 

способу життя студентської молоді.  

Аналіз досліджень із зазначеної теми свідчить про численні спроби науковців 

узагальнити та систематизувати поняття «технологія» та «здоров’язберігаюча 

технологія». Будь-яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям 

технологічності: концептуальності, системності, керованості, ефективності, 

відтворюваності [6, с.17]. 

Зокрема, сучасні аспекти здоров’язбереження знайшли відображення в 

науковому доробку А. Алексюка, С. Гончаренка, Н. Кузьміної, О. Савченко, В. 

Семиченко, В. Сластьоніна, О. Щербакова та ін.  

Нині розв’язання проблеми модернізації сучасного освітнього процесу, його 

особистісно-діяльнісний аспект ґрунтується на впровадженні здоров’язберігаючих 

технологій, які є основними положеннями нової парадигми освіти. Викладач вищої 

школи повинен планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням 

пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.  

Аналіз поняття «здоров’язберігаючі технології» свідчить про ще більшу 

неоднозначність у своєму визначенні та розумінні, ніж поняття «педагогічні 

технології». Назва технологій «здоров’язбережувальні» окреслює їх мету – 

збереження здоров’я. У цьому контексті поза увагою залишаються не менш важливі 

завдання: зміцнення й формування здоров’я. Під формуванням здоров’я ми розуміємо 

формування ціннісного ставлення до здоров’я, культури здоров’я в учнів [4, с. 37].  

Також слід зауважити, що застосування будь-якої технології в освітньому 

процесі ВНЗ не повинно завдати шкоди здоров’ю студентів. Освіта у цілому, як 

діяльність, має бути комфортною та безпечною для їх здоров’я. Отже, термін 

«здоров’язберігаючі» відображає мету і завдання технологій, спрямованих на 

збереження і зміцнення здоров’я, формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів.  

Однак, необхідно розуміти, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток 

сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов 

організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю молоді 

і буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров'я учасників 

навчально процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів у 

освіті та вихованні на основі здоров’язбереження [2, с. 5]. 

Здоров’язбережувальна організація навчально-виховного процесу в освітньому 

закладі передбачає раціональну організацію навчального процесу, яка необхідна для 

запобігання перенавантажень, перенапружень і сприяє успішному навчанню суб’єктів 
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навчально-виховного процесу, зміцнює та береже їхнє здоров’я. Найбільш важливими 

показниками раціональної організації навчального процесу, на наш погляд, є 

організація аудиторних занять на основі принципів здоров’язбереження, 

використання на них здоров’язберігаючих технологій, організація і проведення 

рухових перерв, дотримання правил особистої та громадської гігієни в психолого-

педагогічному просторі вищої школи. 

Під здоров’язбережувальною освітньою технологією розумієм систему, що 

створює максимально можливі умови для збереження, зміцнення і розвитку 

духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного і фізичного здоров’я усіх 

суб’єктів освіти (студентів, педагогів та ін).  

Використання педагогічних технології впливає на перетворення інтелектуальної 

та емоційної сфер особистості студента, підвищення ціннісного ставлення до 

власного здоров’я на основі усвідомлення учнем особистої відповідальності, на 

впровадження системи заходів, що забезпечують гармонійний духовний і фізичний 

розвиток, а також діяльність, спрямовану на збереження та підвищення рівня здоров’я 

[1, с. 4]. 

Впровадження здоров’язберігаючих технологій є одним із пріоритетних 

напрямків навчально-виховного процесу ВНЗ що безперечно впливає на якість освіти.  

Підкреслимо, що діяльність ВНЗ щодо збереження здоров’я студентської молоді 

тоді є ефективною і повноцінною, коли визначальна роль у впровадженні 

здоров’язберігаючих технологій належить гармонійному поєднанню навчальних, 

виховних і розвивальних педагогічних впливів, що конкретизуються у навчально-

пізнавальній, науково-дослідній, організаційно-виховній роботі та педагогічній 

практиці в школі. Це дає можливість забезпечити, з одного боку, відповідний рівень 

професійного здоров’я та оптимальну взаємодію індивіда з професійним 

середовищем, оскільки конкурентноспроможною є лише фізично здорова, активна, 

соціально адаптована людина. З іншого боку – сформувати відповідний рівень 

здоров’язбережувальних компетенцій, гуманістичну педагогічну позицію майбутніх 

учителів початкових класів, чим забезпечити радикальне підвищення 

професіоналізму майбутньої еліти нації. 

Таким чином, актуальність дослідження проблеми визначається: сучасними 

тенденціями розвитку освіти; нереалізованим потенціалом вищих педагогічних 

закладів освіти у підготовці висококваліфікованих кадрів, спроможних ефективно 

реалізовувати завдання збереження і зміцнення здоров’я школярів; підвищенням 

вимог щодо використання здоров’язбережувальних технологій . Тому, питання 

збереження, зміцнення здоров’я та забезпечення якості освіти є одним із ключових 

завдань у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
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In the context of the modern paradigm of the study, one of the most important changes 

in the educational curriculum, is the development of a comprehensive educational program, 

which is based on the modernization of the curriculum. This will result in the health of the 

healthcare environment for the dictation of the oco-baccata, the modernization of its 

pseudo-physical activity, the enhancement and the development of health. 

An up-to-date young teacher leaving the walls of a pedagogical university must have a 

health-saving competence that will allow him to preserve the status of a healthy person for 

a longer time and to perform his professional duties more qualitatively for a longer time. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

У МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті досліджується система культурно-митецької освіти. Описується 

мережа навчальних закладів Міністерства культури України різних рівнів. 

Висвітлюється зміст та організація педагогічної практики студентів кафедри 

музики Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича у закладах 

мистецької освіти. 

Ключові слова: мистецька освіта, рівні мистецької освіти, музичні школи, 

кафедра музики, педагогічна практика студентів. 

 

Повноцінний розвиток особистості може забезпечити тільки якісна всебічна 

освіта, найважливішими компонентами якої є культура та мистецтво. Саме тому 

право на мистецьку освіту є незаперечним правом кожної людини. Продовж багатьох 

років в Україні створювалась багатоступенева і безперервна система підготовки 

культурно-мистецьких кадрів, яка на даний час включає декілька рівнів освіти: 

початкову мистецьку школу, вищу культурно-мистецьку освіту, аспірантуру та 

докторантуру. Цю систему представляє мережа різноманітних навчальних закладів 

системи Міністерства культури України, до якої входять: початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання); спеціалізовані 

мистецькі школи (школи-інтернати); вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації 

[2]. 

Однією з важливих стратегічних цілей розвитку мистецької освіти є 

забезпечення потреб вітчизняної культури і мистецтва у кваліфікованих кадрах. Зараз 

такі фахівці можуть отримати професійну підготовку у різних вищих навчальних 

закладах комунальної та державної форм власності: музичних училищах; училищах і 
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коледжах культури (культури і мистецтв); училищах і коледжах художнього та 

театрального спрямувань; університетах, академіях тощо. Навчально-методичне 

забезпечення закладів освіти у сфері культури координує Державний методичний 

центр навчальних закладів культури і мистецтв України, а підвищення кваліфікації 

кадрів у сфері культури здійснює Інститут післядипломної освіти Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Водночас, функціонування цих ВНЗ не може повністю забезпечити потребу всієї 

культурно-мистецької галузі у кваліфікованих фахівцях різного профілю. Особливо 

це стосується розгалуженої мережі початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання: музичних, хореографічних, 

художніх, хорових, мистецтв та ін.). Саме тому, у 2016-2017 навчальному році на 

кафедрі музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

було запроваджено підготовку фахівців зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 

які мають можливість отримати кваліфікацію бакалавра та магістра музичного 

мистецтва. Випускники цієї спеціальності можуть працювати сольними музикантами-

виконавцями (вокалістами та інструменталістами), концертмейстерами, керівниками 

хорових і ансамблевих колективів, викладачами музичних дисциплін у різних 

мистецьких навчальних закладах тощо. 

Метою даної публікації є висвітлення досвіду організації педагогічної практики 

студентів кафедри музики спеціальності «Музичне мистецтво». Така практика є 

неперервною і проходить у різних початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах естетичного виховання): музичній школі, хоровій 

школі, школі мистецтв комплексного типу. В цих закладах існує два строки навчання 

учнів: 8-річний та 6-річний. 

Для студентів стаціонару базами практики є музичні школи міста Чернівців №1, 

№2 та №4. Розподіл здійснюється згідно з наказом ректора університету так, щоб в 

одному навчальному закладі працювало не більше 6 практикантів. На цей період 

студенти звільняються від лекційних занять, але за ухвалою кафедри музики мають 

відвідувати заняття хору, оркестру та індивідуальні музичні дисципліни. Студентам, 

які поєднують навчання з викладанням у школі, надається можливість проходження 

практики за місцем роботи (за умови подальшого працевлаштування в даному 

ПСМНЗ). Студенти заочної форми навчання самостійно визначаються з базою 

практики. Вони можуть пройти її у ПСМНЗ за місцем проживання чи роботи та 

виконують такі ж види завдань, як і студенти стаціонару. 

Педагогічна практика студентів III курсу проходить в VI семестрі. Її тривалість 

за навчальним планом – 2 тижні. Практика студентів IV курсу проходить в VII (для 

повного терміну навчання) та VIII (для скороченого терміну навчання) семестрах і 

триває 4 тижні. Переддипломна професійна практика студентів-магістрантів V курсу 

проходить в Х семестрі і триває 4 тижні для денної форми навчання та 2 тижні для 

заочної форми навчання. 

Така практична підготовка характеризується наступністю, послідовністю, 

передбачає ускладнення діяльності студентів за змістом і за характером. Протягом 

практики студенти здійснюють спостереження та аналіз навчально-виховного 

процесу; проводять індивідуальні музичні заняття з учнями та групові заняття з 

колективного музичення учнів (хору, оркестру, ансамблю); залучаються до активної 

музично-просвітницької та концертно-виконавської діяльності у базовому ПСМНЗ. 

Педагогічна практика на ІІІ курсі спрямована на підготовку майбутніх фахівців 

до музичного виховання учнів молодших класів. Вона дозволяє студентам отримати 
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перший досвід самостійної професійної діяльності. Практиканти мають можливість 

ознайомитися з основними нормативними документами, які регламентують діяльність 

ПСМНЗ; з системою внутрішньо шкільного управління; з плануванням та обліком 

роботи з музично-естетичного виховання учнів. Зокрема, студенти аналізують 

структуру мистецького закладу, його кадрове забезпечення; річний план школи; 

поточний план роботи одного з відділів (фортепіанного, народного тощо) відповідно 

до своєї спеціалізації; навчальну програму, за якою працюють викладачі цього 

відділу; індивідуальні робочі програми учнів молодших класів тощо. 

Студенти вчаться спостерігати та аналізувати навчально-виховний процес; 

проводити індивідуальні музичні заняття з учнями молодших класів; розвивають 

навички педагогічного спілкування та лекторсько-виконавські вміння під час 

організації позаурочного музично-просвітницького заходу і загальношкільного 

концерту у базовій школі. 

Метою педагогічної практики на ІV курсі є підготовка студентів до музичного 

виховання учнів середніх і старших класів. На відміну від попередньої, дана практика 

характеризується більшою мірою самостійності студентів, збільшенням кількості 

завдань та ускладненням їх змісту. Майбутні фахівці продовжують вчитися 

аналізувати навчально-виховний процес, проводити індивідуальні музичні заняття та 

позаурочні музично-просвітницькі заходи, визначати рівень розвитку музичних 

здібностей учнів; розвивають свої організаційні, комунікативні, виконавські, 

дослідницькі вміння тощо. 

Переддипломна професійна практика на V курсі проводиться в умовах, які 

максимально наближені до реальних умов майбутньої професійної діяльності, адже 

магістранти повинні навчитися комплексно здійснювати музичне виховання учнів 

різних класів ПСМНЗ. Студенти вдосконалюють уміння та навички науково-

дослідної роботи, методику проведення індивідуальних музичних занять з учнями 1-

8-х класів на основі новітніх педагогічних технологій, практичні навички роботи з 

організації колективного музичення учнів. Велике значення надається формуванню 

виконавської культури магістрантів, розвитку організаційних, комунікативних і 

творчих здібностей у процесі здійснення ними концертно-виконавської діяльності. 

Виступи студентів з інструментальними та вокальними номерами на 

загальношкільному концерті, проведення кожним практикантом різноманітних 

музично-просвітницьких заходів (побудованих на музично-краєзнавчому матеріалі; 

на матеріалі творів, вивчених на заняттях з основного музичного інструменту) 

органічно вписуються у структуру навчально-виховного процесу музичної школи та 

стають важливою складовою позаурочної виховної роботи з учнями. Науковці 

справедливо підкреслюють, що призначення такої роботи – «розширювати музичний 

кругозір школярів, пробуджувати інтерес до різноманітних явищ музичної культури, 

спряти професійній орієнтації окремих учнів» [1, с.125]. 

Отже, досвід творчої співпраці з музичними школами міста Чернівців засвідчив, 

що ці навчальні заклади мають високий професійний рівень викладацьких кадрів і 

належні матеріально-технічні умови для проведення педагогічної практики студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво». Продовження такої співпраці на постійній 

основі спрятиме отриманню студентами кафедри музики ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

якісної вищої мистецької освіти та дозволить задовільнити потребу нашого регіону у 

кваліфікованих викладацьких кадрах для різних мистецьких навчальних закладів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ДО ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки студентів коледжу до 

майбутньої педагогічної діяльності. Увагу акцентовано на підготовці майбутніх 

вихователів до гендерного виховання дітей дошкільного віку. Проаналізовано зміст 

підготовки кваліфікованих фахівців до організації гендерного виховання дітей. 

Виокремлено основні складники системи роботи з майбутніми вихователями.  

Ключові слова: підготовка студентів, підготовка вихователів, дошкільна 

освіта, фахівець дошкільної освіти, дошкільник, гендерне виховання. 

 

У дошкільному віці йде інтенсивний процес становлення самосвідомості дитини, 

важливим компонентом якого є усвідомлення себе як представника певної статі. 

Гендерна соціалізація, що включає питання формування статі дитини, статевих 

відмінностей і статево-рольової поведінки, – одна з важливих і актуальних проблем 

психолого-педагогічної науки. Без її вирішення неможливо розробити методи 

диференційованого підходу до виховання дітей різної статі з метою формування у них 

основ таких якостей, як мужність і жіночність, необхідних для успішного виконання у 

майбутньому своїх функцій у сім'ї.  

Проблемами статевого виховання у психологічному аспекті переймалися 

С. Головін, О. Запорожець, Р. Немов, Л. Обухова, Ж. Піаже та ін. Питання статевої 

ідентифікації та диференціації привертає увагу Г. Алексєєвої, В. Бондаровської, 

О. Бутенко, Л. Карнаух, Г. Корінної, О. Кікінеджі, І. Мунтян, Л. Олійник, 

Н. Пушкарьової та ін. Формуванню усвідомленого батьківства, підготовки школярів і 

молоді до сімейного життя присвячені роботи В. Бойко, І. Братусь, Т. Веретенко, 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244933672&cat_id=244931901
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В. Гурова, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, Д. Луцик, М. Машовець, Р. Овчарової, 

В. Постовий та ін.  

Вбачаємо пряму залежність ефективності процесу виховання підростаючого 

покоління від якості підготовки нової генерації педагогічних кадрів, де основною 

постаттю є вихователь дошкільного закладу освіти – одна з тих відповідальних 

професій, від якої залежить не тільки виховання і навчання дітей, а й розвиток їхніх 

моральних переконань, зокрема, гендерних [3]. Сучасними підходами до проблеми 

професійної підготовки кадрів для системи дошкільної освіти опікуються А. Богуш, 

О. Бутенко, А. Залізняк, Л. Іщенко, В. Кузь, М. Машовець, І. Підлипняк, О. Поліщук, 

О. Савченко, С. Семчук та ін.  

Зважаючи на актуальність та важливість проблеми підготовки нового педагога 

для оновленої національної системи освіти України, мету статті ми вбачали у 

висвітленні особливостей підготовки студентів педагогічного коледжу до гендерного 

виховання дошкільників. 

Вихователь дошкільного закладу освіти в процесі своєї педагогічної діяльності 

змушений вирішувати проблеми, пов'язані з особливостями статево-рольової 

поведінки дошкільнят, їх ідентифікацією, питаннями статевої освіти. Педагоги, як 

правило, інтуїтивно реалізовуючи диференційований підхід до хлопчиків і дівчаток, 

не завжди можуть методично грамотно побудувати роботу з ними, надати 

консультативну допомогу з питань гендерного виховання батькам. 

У результаті підготовки в педагогічному коледжі, фахівець повинен володіти 

теорією виховання і навчання дітей, професійними вміннями та практичними 

навичками, мати початковий досвід виховання і навчання, повинен бути здатним до 

творчості, індивідуальних вирішень конкретних проблем [3]. 

Успіх гендерного виховання залежить від підготовки педагогів до організації 

роботи з гендерного виховання дошкільників. Аналіз теоретичних досліджень 

засвідчує, що накопичено значний досвід підготовки педагогів до організації 

виховання дошкільників. У теоретичному плані питання підготовки вихователів 

дошкільних закладів до гендерного виховання майже не досліджувалися, але є певний 

досвід, який може бути врахований при розробці методики підготовки фахівців до 

організації гендерного виховання дітей дошкільного віку. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи вищих навчальних 

закладів, педагогічних коледжів з проблеми підготовки фахівців до організації 

гендерного виховання дозволив нам виділити компоненти системи роботи з 

майбутніми вихователями. Розглянемо їх. 

Перший компонент – цільовий, оскільки сам процес підготовки повинен бути 

цілеспрямованим. Для цього необхідно мати уявлення для чого потрібно готувати 

майбутніх педагогів; якими знаннями, вміннями та навичками вони повинні 

опанувати. 

До другого – змістового – компоненту навчання майбутніх педагогів зверталися 

в своїх роботах багато дослідників. Зокрема, О. Абдулліна в якості результату 

навчання розглядає науково обгрунтований зміст педагогічної освіти, коло загально-

педагогічних знань, умінь, якими повинен оволодіти студент [1]. К. Платонов, 

В. Сластьонін, Л. Спірін вважають, що для професійної підготовки більше уваги 

необхідно приділяти застосуванню теоретичних знань на практиці в процесі 

вирішення педагогічних завдань [5]. 

Значне місце у підготовці педагога, особливо дошкільного рівня освіти, займає 

творчий потенціал. Ще П. Блонський писав, що для хорошого педагога діти повинні 
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бути живими людьми, які вимагають від кожного нескінченної творчості і постійного 

вдосконалення майстерності [5]. Розвиваючи цю ідею, В. Сафін вказує на 

необхідність формування індивідуального стилю творчого мислення, І. Лернер 

розкриває риси творчої діяльності. Творчу особистість відрізняє і особливе поєднання 

особистісно-ділових якостей, що характеризують її креативність. В. Моляко 

виокремлює ознаки креативності: оригінальність, евристичність, фантазію, 

активність, сконцентрованість, чіткість, чутливість [5]. 

Що стосується підготовки фахівців до організації гендерного виховання 

дошкільників, то, на думку Ю. Орлова, вихователь і вчитель, ясно усвідомлюють цілі 

статевого виховання, які мають досить глибокі уявлення про закономірності розвитку 

психосексуальної сфери особистості, володіють методами і прийомами статевого 

виховання, в змозі здійснювати супутнє виховання [4]. 

Для ефективної організації підготовки до гендерного виховання дітей 

дошкільного віку недостатньо наявності у студентів мотивів, інтересу до вирішення 

завдань гендерного виховання в умовах дошкільного закладу освіти. У них необхідно 

сформувати професійні мотиви певного виду діяльності. 

Важливу роль для орієнтації випускників педагогічного коледжу на роботу з 

гендерного виховання дошкільників відіграє і наявність у них психологічної 

готовності до професійної діяльності в умовах освітнього дошкільного закладу. Для 

вирішення цієї проблеми необхідно, в першу чергу, забезпечити студентів 

інформацією про особливості гендерної соціалізації та гендерного виховання дітей 

дошкільного віку.  

Виходячи з вищесказаного, підсумовуємо, що, в результаті підготовки в 

педагогічному коледжі, педагог повинен володіти теорією виховання і навчання 

дітей, професійними вміннями та навичками в практичній діяльності, мати 

початковий досвід виховання і навчання, повинен бути здатний до творчості, 

індивідуальних рішень конкретних проблем. 

Третій компонент – самостійна робота студентів за інтересами, спрямована 

на розвиток індивідуальних творчих здібностей, індивідуального стилю роботи [1]. 

Змістом підготовки кваліфікованих фахівців є: певна система знань, якими повинен 

опанувати педагог; система умінь в основних видах діяльності; система умінь в 

області методів навчання і формування рис особистості та характеру; система умінь в 

галузі вивчення об'єкта своєї діяльності; контроль за процесом власної діяльності та 

діяльності учнів; аналіз результатів діяльності; професійні риси особистості, 

характеру, світогляду педагога [2]. 

В. Сластьонін визначає зміст підготовки педагога як «науково обгрунтований 

склад професійних знань, умінь, навичок». Крім цього в зміст підготовки він включає 

методичну підготовку і самостійну дослідницьку активність [5].  

Цільовий і змістовий компоненти процесу підготовки педагогів до гендерного 

виховання дошкільників можуть бути реалізовані через систему організаційних форм, 

методів, дидактичних засобів. Сучасний стан підготовки педагогів до організації 

гендерного виховання як за кордоном, так і в нашій країні, перебуває в стані пошуку, 

експерименту, хоча необхідність гендерного виховання та підготовки педагогічних 

кадрів для вирішення цієї проблеми визнана в переважній більшості розвинених країн 

світу.  

Форми і методи підготовки студентів до організації гендерного виховання в 

дошкільному навчальному закладі можуть носити різноманітний характер, 

використовуватися комплексно; повинні бути орієнтовані на самостійне засвоєння 
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студентами знань, на активізацію пізнавальної діяльності, спонукання до розумової і 

практичної діяльності, що дозволить їм виробити активну професійну позицію. Цьому 

також сприяє педагогічна практика в умовах дошкільного навчального закладу [2]. 

Отже, враховуючи все вищевикладене, можемо констатувати наступне. 

Під гендерним вихованням ми розуміємо цілеспрямований процес формування 

усвідомленого ставлення до своєї статі, знань, навичок поведінки, відповідних своїй 

статі (фемінних – у дівчаток, маскулінних – у хлопчиків), виховання доброзичливості 

і позитивних взаємин, формування здорового способу життя та підготовка до 

відповідального шлюбу і батьківства. 

Пріоритетні напрямки роботи з гендерного виховання дошкільників – виховання 

якостей мужності і жіночності, виховання дружніх взаємин між дітьми різної статі, 

знайомство з питаннями гігієни, гендерної освіти. 

Під час організації роботи з гендерного виховання педагог повинен 

орієнтуватися на врахування і задоволення потреб, інтересів кожної дитини, 

індивідуальний і диференційований підхід з урахуванням статевої приналежності. 

Для організації роботи з гендерного виховання в дошкільному навчальному закладі 

вихователю необхідні спеціальні знання, уміння, навички. 

Система підготовки студентів до гендерного виховання дошкільників повинна 

передбачати реалізацію наступних положень: формування у студентів інтересу до 

професійно-творчої діяльності в умовах дошкільного навчального закладу з 

гендерного виховання; ознайомлення майбутніх вихователів з особливостями роботи 

з гендерного виховання дошкільників. У змісті підготовки повинні бути враховані 

теоретичні та практичні аспекти, передбачено комплексне використання лекцій, 

семінарів, практичних занять, самостійної роботи студентів; організована дослідна та 

дослідно-експериментальної робота студентів з проблем гендерного виховання дітей 

дошкільного віку. 

Отже, для успішної реалізації професійних функцій вихователь дошкільного 

навчального закладу повинен володіти спеціальними теоретичними знаннями, 

практичними вміннями та навичками, які можуть бути сформовані в педагогічному 

коледжі, за умови організованої цілеспрямованої підготовки.  
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Features of preparation of students of pedagogical college to gender education of 

preschoolers 

The article is devoted to the actual problem of preparing college students for future 

pedagogical activities. Attention is focused on the training of future educators for the 

gender upbringing of preschool children. The content of the training of qualified specialists 

for the organization of the gender education of children is analyzed. The main components 

of the system of work with future educators are singled out. 

Key words: preparation of students, preparation of educators, preschool education, 

specialist of pre-school education, preschooler, gender education. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 

У статті проведено аналіз університетської економічної освіти. Обґрунтовано 

розроблення цільової моделі професійної підготовки майбутніх економістів. Доведено 

необхідність формування правової компетентності. 

Ключові слова: професійна підготовка, правова освіта, економічна освіта, 

правова компетентність, майбутні економісти. 

 

В умовах становлення демократичного суспільства пострадянських держав 

проблема професійної підготовки сучасних фахівців є ключовою й основоположною 

для науковців та практиків сфери вищої освіти. Особливо гостро ця проблема постає 

при підготовці сучасних економістів, адже від прийняття їх рішень залежить 

ефективність функціонування та розвитку економіки. 

Аналіз структури потреб кадрового забезпечення соціально-економічної сфери 

на сучасному етапі розвитку українського суспільства свідчить про гостру потребу у 

кваліфікованих фахівцях, що здатні вирішувати професійні завдання правового 

характеру в межах власної професійної діяльності. Вивчення спектра професійних 

завдань, які вирішуються фахівцями економічного профілю, серед яких економісти, 

обліковці, маркетологи, менеджменти, та інші, дає змогу встановити наявність 

інваріантного компонента в структурі та змісті професійної діяльності, що пов’язаний 

з необхідністю володіння правовими знаннями. Це, у свою чергу, потребує 

корегування змісту професійної підготовки майбутніх економістів – його 

спрямовування на формування цілісної професійної готовності.  

Здійснений аналіз праць, присвячених феномену готовності особистості до 

професійної діяльності (О. Бодальов, А. Деркач, М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. 

Маркова, В. Сластьонін та ін.), дав змогу зробити такі узагальнення. По-перше, вона є 

системним, інтегративним феноменом, який формується у майбутнього фахівця 

протягом професійного навчання у вищому навчальному закладі. По-друге, 

готовність до професійної діяльності є підґрунтям професійної компетентності 
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фахівця. Якщо розглядати взаємозв’язок цих феноменів відносно діяльності, то 

готовність є потенційним, а компетентність – реальним.  

На сьогоднішній день в Україні законодавчо закріплена багаторівнева система 

економічної освіти з відповідними державними стандартами, розширена автономія 

ВНЗ. 

Зміст освіти включає нормативний та вибірковий компоненти: нормативний 

компонент змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти, а 

вибірковий – вищим закладом освіти. Таким чином, зміст навчального процесу навіть 

у відомчих закладах освіти нормативно визначений і впорядкований. Як зазначено у 

Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 

освіти, державний стандарт освіти – це сукупність норм, які визначають вимоги до 

освітнього (кваліфікаційного) рівня [1]. 

Сьогодні суттєво змінюється завдання вищої школи щодо професійної 

підготовки економістів. Це пов’язано з перебудовою традиційної системи навчання, 

впровадження нових технологій навчання. Політика забезпечення якісної освіти 

зобов’язує до створення ефективної системи відбору науково-педагогічних кадрів з 

новим аналітичним і разом з тим конструктивним характером мислення.  

Універсальний підхід до економічної освіти, пов'язаний з конкретними умовами 

щодо нинішнього розвитку освітніх технологій і характером освіти загалом, 

дозволить краще визначати основні напрями і пріоритети розвитку вищої економічної 

освіти, що сприятиме можливості орієнтувати навчально-виховний процес на 

кінцевий результат. 

На сьогоднішньому етапі розвитку соціально-економічних відносин у державі 

трансформація змісту економічно-правової освіти повинна проходити на основі 

науково обґрунтованої програми, що передбачає створення механізму 

безпосереднього оновлення змісту освіти. Отож, актуальним нам видається 

розроблення цільової моделі професійної підготовки майбутніх економістів. Серед 

пріоритетних завдань змісту перебудови економічної освіти є: розробка теоретичних 

та методологічних засад конструювання цільової моделі підготовки економістів та 

формування змісту вищої економічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

відповідно до вимог стандартів. Головним завданням вищої економічної освіти є 

постійна адаптація її змісту до потреб суспільства. 

Усвідомлення майбутніми фахівцями на рівні переконань професійної 

значущості власної правої компетентності в успішному виконанні правової 

діяльності. Домінуючими шляхами реалізації визначеної педагогічної умови були: 

актуалізація гуманітарного знання в процесі засвоєння студентами нормативних 

навчальних дисциплін; накопичення первинного досвіду і ціннісне ставлення до 

правозахисної і право реалізаційної роботи в практико-орієнтованих видах навчально-

пізнавальної діяльності менеджерів.  

Аналіз діючих навчальних планів, стандартів, роз’яснень Міністерства освіти і 

науки України свідчить про те, що загальні навчальні дисципліни правового 

спрямування, а саме «Основи правознавства», «Основи конституційного права» 

належать до дисциплін вільного вибору студента і не завжди представлені в 

конкретних робочих планах підготовки економістів. Обов’язковий ж правовий 

навчальний курс «Господарське право» є вузько профільним і не має суттєвого 

значення для професійної діяльності майбутнього фахівця економіки. Що стосується 

інших спеціалізованих правових дисциплін, як наприклад, «Управління економічно 

безпекою бізнесу», «Управління фінансовими ризиками», «Судово-економічна 
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експертиза» тощо, то вони поодиноко відображені в планах підготовки «магістрів» і 

не мають широкого втілення. 

Разом з тим, для успішної самоактуалізації та самореалізації майбутнього 

висококваліфікованого фахівця поряд із професійними якостями надзвичайно 

важливим є формування правової компетентності. 

Правова компетентність фахівця економіки – якість, необхідна йому в 

професійній діяльності. Правова компетентність дає економісту чіткі й непорушні 

критерії того, як юридично правильно здійснювати свою професійну діяльність, що 

слід робити в кожному конкретному випадку, 

Таким чином, доведено, що на основному етапі підготовки майбутніх студентів-

економістів – у період університетського навчання – практично досяжною є 

сформованість їх усвідомленої правової компетентності як бази подальшого 

особистісно-професійного вдосконалення.  
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Важливим фактором, що забезпечить успішність організації інклюзивного 

освітнього процесу в Україні у відповідності з міжнародними та вітчизняними 

нормативно-правовими вимогами - є сформованість таких професійно-особистісних 

компетенцій у майбутніх фахівців на етапі професійної підготовки, які 

передбачатимуть не тільки освоєння ними нового змісту освіти і сучасних технологій, 

але і головним чином суттєву зміну їх ціннісної позиції. Тим часом, як показує 
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практика сьогодення, якість інклюзивної освіти не досягне бажаних результатів при 

відсутності необхідного рівня особистісного та професійного розвитку педагога. 

Аналіз результатів моніторингового дослідження, проведеного нами зі 

слухачами курсів післядипломної педагогічної освіти (педагогічними працівниками 

загальноосвітніх навальних закладів, які навчають дітей за інклюзивною та 

індивідуальною формами), виявив наявність чисельних слабких місць респондентів, 

пов'язаних з виконанням ними основних трудових функцій в окресленій сфері 

діяльності.  

Вищесказане пояснює необхідність здійснення якісного науково-методичного 

супроводу майбутніх вчителів початкової школи в системі їх професійної підготовки 

у ВНЗ. 

Так, формування особистісної та професійної готовності студентів до роботи в 

класі з інклюзивним навчанням, у контексті нашого експериментального 

дослідження, передбачає такі завдання: 

 розробку структурно-функціональної моделі системи професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до роботи в класі з інклюзивним навчанням; 

 адаптацію нормативної навчальної дисципліни «Основи інклюзивної 

педагогіки» для ОКР «бакалавр» та розробку варіативного навчального спецкурсу 

«Психолого-педагогічні особливості організації інклюзивного навчання» для ОКР 

«магістр» задля теоретико-практичної підготовки студентів спеціальності «Початкова 

освіта» до роботи в класі з інклюзивним навчанням; 

 залучення студентів до різноманітних заходів, проектів за участю дітей з 

особливими потребами та їх батьками, благодійних акцій, зустрічей з представниками 

освітніх установ, дотичних до підготовки фахівців з нової освітньої установки – 

інклюзії; 

 проведення науково-дослідних робіт студентами з найбільш актуальних 

проблем реалізації інклюзивної освіти; 

 укладання практико-орієнтованих науково-методичних матеріалів, 

спрямованих на усунення труднощів, як у студентів в процесі проходження 

навчальних та виробничих видів педагогічної практики, так і в самих педагогів-

практиків, які працюють в класах з інклюзивним навчанням; 

 з’ясування механізмів рефлексивної оцінки професійної готовності майбутніх 

учителів початкової школи до роботи в класі з інклюзивним навчанням тощо. 

Реалізацію висунутих завдань, у структурі системи професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи в класі з інклюзивним навчанням, 

найперше вбачаємо в налагодженні тісної партнерської взаємодії з сім'ями, котрі 

виховують дітей з особливими потребами. На наше глибоке переконання, 

особистісно-професійна готовність майбутніх фахівців повинна вибудовуватися в 

такій співпраці з кількох позицій: по-перше, на основі виховання в студентів почуттів 

розуміння та емпатії до змін, які виникли в батьків з народженням дитини з 

особливими освітніми потребами, як на психологічному, соматичному так і 

соціальному рівнях; по-друге, з урахуванням набутого батьками досвіду виховання та 

розвитку дитини такої категорії; по-третє, задля дотриманням основних положень за 

якими сімейне виховання забезпечується на законодавчому рівні.  

Так, згідно Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива 

родина» на 2012-2021 роки «сім’я – є найважливішим соціальним замовником 

освіти», а «метою навчального закладу має бути здійснення такої політики, при якій 
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батьки відчувають свою визначальну роль та відповідальність у справах учнівського 

та педагогічного колективів» [1]. 

За Концепцією розвитку інклюзивної освіти, одним із завдань передбачається 

«залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі у навчально-

реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності» [2, с.5]. 

Крім того, з метою інформаційно-методичного супроводу майбутнього вчителя 

класу з інклюзивним навчанням необхідна медіатека, що містить відеозаписи 

вебінарів провідних фахівців, як зарубіжної, так і вітчизняної інклюзивної практики, 

виїзних методичних об’єднань вчителів-практиків, тематичних занять із слухачами 

курсів підвищення кваліфікації, відеоматеріалами експериментальних майданчиків з 

окресленої проблематики. 

Цілком доречним є самостійне знайомство студентів з інформаційними сайтами, 

опрацювання додаткової методичної літератури та періодичних видань щодо 

представленої теорії і практики інклюзивної освітньої політики зарубіжного, 

вітчизняного та регіонального масштабу. 
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Статтю присвячено проблемі дослідницької компетентності у майбутніх 

психологів. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел 

висвітлено методологічні, психологічні (як єдність когнітивного й особистісного 

складників) та дидактичні засади вивчення експериментальної психології, які у своїй 

єдності та безперервній взаємодії становлять передумови формування дослідницької 

компетентності у майбутніх психологів. Зроблені у статті висновки можуть бути 

використані під час теоретичної та практичної підготовки однієї з найскладніших 
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Сучасний рівень суспільного розвитку потребує модернізації освітнього процесу 

та загального підвищення психологічної культури окремих представників 

суспільства. Особливої актуальності набуває кваліфікована підготовка фахових 

спеціалістів-психологів, які могли би бути корисними та ефективними у багатьох 

сферах суспільної діяльності. Важливою складовою фахового рівня як психолога-

дослідника, так і психолога-практика є підготовка у галузі експериментальної 

психології. Саме володіння нормативами експериментальної психології дає 

можливість психологу встановлювали каузальний (причинно-наслідковий) зв’язок 

між явищами, формулювати висновки про те, які саме детермінанти лежать в основі 

психологічних феноменів, обумовлюють їх виникнення та впливають на їх перебіг.  

Т.В. Бушуєва [1] підкреслює, що експериментальна психологія, як наукова 

дисципліна, повинна розробляти теорію та практику психологічного дослідження, 

систему психологічних методів, теоретичні та практичні проблеми 

експериментального методу в психології. Відповідно, логіка викладу навчальної 

дисципліни «Експериментальна психологія» передбачає: по-перше, загальні відомості 

про наукове психологічне дослідження та систему застосовуваних у ньому методів; 

по-друге, нормативи експериментального методу в психології, процедуру і основні 

характеристики психологічного експерименту; по-третє, планування психологічного 

експерименту, експериментальні плани в психології, особливості практико-

орієнтованих експериментальних досліджень. 

О.І. Власова [2] зазначає, що одним із перших у практиці вітчизняного 

університетського викладання психології Г.І. Челпанов почав читати курс 

експериментальної психології, проводити практичні заняття зі студентами, 

використовувати демонстраційний експеримент. Вчений розглядав експериментальну 

психологію як навчальну дисципліну по методиці експерименту в психології і з якою 

повинні ознайомлюватися ті, хто бажає самостійно вивчати психічні явища. Його 

практичні заняття з експериментальної психології в рамках так званого «семінаріуму» 

починались з того, що студенти освоювали прилади, а потім робили про це доповіді. 

Даний досвід Г.І. Челпановим проілюстрований у навчальному посібнику «Вступ до 

експериментальної психології», який став методичним засобом для студентів-

учасників семінару з експериментальної психології.  

В.В. Горбунова [3] в процесі викладання курсу «Експериментальна психологія» 

виявила наступні проблеми його викладання: проблема вивчення методологічних 

основ науки, в тому числі засвоєння базових понять; проблема засвоєння правових та 

деонтологічних принципів експериментальної психології; проблема вивчення 

неекспериментальних методів в межах курсу та виокремлення серед них 

експерименту; проблема розуміння системи експериментальних планів; проблема 

розуміння математико-статистичної обробки результатів психологічних 

експериментів; проблема розуміння методів якісного аналізу та способів інтерпретації 

результатів експерименту; проблема розуміння причин артефактності висновків 

(валідності наукового висновку). 

Як зазначає вчена, одним із методів вирішення вищезазначених проблем стало 

поєднання теоретичного засвоєння основ експериментальної психології з практикою 

планування та проведення студентами власних експериментальних досліджень. 

Об’єктивними показниками ефективності такого підходу стали студентські 

дослідження – правильно сплановані та проведені психологічні експерименти, з 

адекватним аналізом результатів та валідними висновками. Причому, від студентів не 

вимагається складних схем, однаковою мірою заохочуються як експерименти з малим 
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N, так і факторні плани. Даний підхід дав можливість створити ситуацію успіху не 

лише для відмінників, а і для тих, хто вчиться на «задовільно», стимулюючи їх тим 

самим до наукового дослідництва. 

Згідно із поглядами М. Матвєєвої [4], розрив між теоретичною підготовкою 

студентів і несформованими у них уміннями використовувати психологічні знання у 

професійній діяльності дозволяє подолати модель інтерактивного розвивального 

підходу до викладання психології. На лабораторних заняттях студент повинен брати 

на себе роль дослідника, що сприяє високому рівню мотивації до навчання, розвитку 

аналітичних здібностей, формуванню навичок спілкування з іншими людьми. Однак, 

як підкреслює вчена, організація лабораторних занять у вигляді експериментального 

обстеження має певні обмеження. По-перше, підготовка до такого обстеження, 

засвоєння студентами методики забирають багато часу; по-друге, експерименти, 

проведені на невеликій кількості людей, не дозволяють зробити узагальнення щодо 

особливостей тієї чи іншої функції; по-третє, якщо дослідження проводиться на дітях, 

то постає проблема узгодження розкладу роботи студентів та учнів. Відповідно, не 

має можливості постійно реалізовувати таку форму роботи. 

Н.М. Гуцуляк та М.М. Корнівська [5], в процесі викладання курсу 

«Експериментальна психологія» прийшли до висновку, що метою даного курсу 

повинно бути створення умов для формування загальної експериментально-

дослідницької культури студентів, що передбачає культуру мислення, розвиток 

дослідницької інтуїції та професійного інтересу до сучасних психологічних проблем. 

Одним із шляхів реалізації даної мети є розробка студентами протягом вивчення 

дисципліни програми власного експериментального дослідження за науковою 

проблематикою. Слід зазначити, що етапи дослідницької програми базуються на 

структурі наукового дослідження та відображають його логіку: 

1 етап - постановка наукової проблеми: вибір проблеми, об'єкта та предмета 

дослідження; визначення загальної мети та завдань дослідження; 

2 етап - теоретичний аналіз проблеми: визначення методологічних засад 

дослідження; теоретичний аналіз предметного поля дослідження; аналіз близьких 

досліджень; 

3 етап - формулювання гіпотез: вибір змінних; формулювання 

експериментальних гіпотез; 

4 етап - планування та проведення дослідження: вибір стратегії та плану 

експерименту; розробка згоди досліджуваних на участь; аналіз часових витрат, 

матеріальної бази та інших ресурсів; вибір методів виміру експериментального 

ефекту; протоколювання дослідження; 

5 етап - аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 

Після розробки програми власного експериментального дослідження за 

науковою проблематикою студенти повинні представити її викладачеві та 

одногрупникам за наступною схемою: оголошення теми дослідження та 

представлення його автора (ів); розкриття актуальності досліджуваної теми; 

визначення об'єкту та предмету дослідження, його мети та завдань, гіпотез; 

представлення теоретичних засад дослідження; представлення основних методів та 

процедури проведення дослідження; особливості інтерпретації та представлення 

результатів дослідження. 

Реалізація даного навчального завдання дала можливість спонукати студентів 

оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; робити свідомий вибір 

методів дослідження та достатньої для дослідження вибірки, орієнтуючись на знання 
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психологічних закономірностей функціонування психічного та унікальності кожної 

окремої людини (як досліджуваного, так і самого дослідника). 

Таким чином, під час викладання однієї із найскладніших навчальних дисциплін 

«Експериментальна психологія» викладачам необхідно розробляти інноваційні 

підходи для того, щоб навчити студентів-майбутніх психологів користуватися 

різними засобами емпіричного дослідження; брати на себе відповідальність за 

прийняття та виконання професійних рішень; враховувати етичні вимоги при 

проведенні експериментального дослідження. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ 

ЗНАНЬ – ОДНА З ВАЖЛИВИХ УМОВ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Здійснювати справжню, а не декларовану перебудову навчально-виховного 

процесу і відтак оновлення школи в цілому, може сьогодні учитель, який докорінно 

змінив традиційні підходи до процесу навчання. Підготовка сучасного вчителя «своїм 

змістом і методикою, стилем спілкування має закладати базові основи культури 

особистості: моральної, розумової, екологічної, естетичної, економічної і правової», 

згармонізовувати «загальнокультурні, педагогічні, психологічні та методичні знання, 

вміння, способи діяльності, посилювати професійну спрямованість, забезпечувати 

функціональність базової підготовки, створювати умови для персоніфікованої педаго-

гічної освіти» [3]. 

Аналіз наукових джерел, вивчення практики роботи педагогічних університетів 

засвідчує, що часто головна увага професорсько-викладацького складу більше 

приділяється формуванню не педагогічної, а предметної спрямованості студентів. 

Водночас учителі базових шкіл, педагогічні колективи, до яких студенти приходять 

після закінчення університету, доводять, що, потрапляючи до школи, молодий 

спеціаліст майже не підготовлений до виконання численних функцій вчителя. 

Нерідко добре знання навчального предмета поєднується з слабким володінням 

методикою його викладання, організацією виховної роботи з учнівським колективом. 

Це відбувається тому, що професійна підготовка вчителя нерідко не формує у 

нього цілісного, системного сприйняття своєї майбутньої діяльності. В результаті - 

погляд на педагогічну діяльність, як на окремі, хоча й певним чином пов’язані між 

собою, розрізнені процеси. Підтвердженням цієї думки є не лише низька кваліфікація 

молодих учителів, а й ті негативні ситуації, що виникають з початком їхньої 

самостійної роботи. 

Все це піднімає проблему підготовки вчительських кадрів, їхнього професійного 

вдосконалення на одне з провідних місць у галузі вищої педагогічної освіти. 

Зважаючи на це, актуалізуються пошуки нових моделей організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах, спрямованих на активізацію навчально-

пізнавальної діяльності студентів, зокрема, крізь призму гармонізації психолого - 

педагогічних й методичних знань підготовки майбутніх учителів. 

Відповідно й мета статті розкрити роль гармонізації психолого-педагогічних й 

методичних знань у підготовці сучасного вчителя. 

Оскільки, підготовка педагога, відповідно викликам часу, є основним завданням 

вищого педагогічного закладу, насамперед треба змінити саме бачення даного 

процесу: «виводити» вчителя на гребінь наукового знання, формувати здатність 
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зазирнути за горизонт, навчити його здобувати нові знання і навчатися протягом 

усього життя, сформувати здатність навчати цьому своїх майбутніх учнів.  

Сучасному вчителеві потрібна допомога у підвищенні рівня його психологічної 

культури та оновленні педагогічного мислення, в удосконаленні вміння психологічно 

обґрунтувати зміст навчальних програм з кожного предмета, практичного оволодіння 

знаннями психологічних механізмів-навчальної роботи, методикою психолого-

педагогічних спостережень за процесом розвитку особистості учнів, проектувати, 

конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати 

навчальну діяльність дітей на основі педагогічних уявлень; перетворювати наукову 

інформацію у навчальний матеріал доступний розумінню учнів, пробуджувати 

інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність школярів; 

спостерігати, сприймати психологічний стан дітей, виділяти особливості стосунків у 

дитячому колективі, проводити моніторинг; здійснювати емоційно-вольовий вплив на 

дітей, виявляючи стриманість, організованість, цілеспрямованість, стійкість, 

самостійність, ініціативність; ставити завдання, інструктувати дітей, координувати 

їхню діяльність, співробітничати в навчальному процесі; вивчати особистості учнів, 

окремих груп, колективів, фактори впливу на хід навчально-виховного процесу. Лише 

за умови поєднання в собі вчителя і психолога, можна взяти вантаж психологічного 

забезпечення навчальної діяльності, метою якої має бути досконало побудований 

навчальний процес як умова розвитку особистості учня нового типу. 

Педагог без високого рівня психолого-педагогічної грамотності, не може 

розраховувати на успіх у власної професійної діяльності. Модернізація підготовки 

освітянських кадрів, передбачає як активізацію педагогічної підготовки так і 

посилення психологічної складової в її змісті і технологіях організації навчально-

виховного процесу. 

Навчальний процес у вищій школі характеризується позицією його учасників. 

Не можна говорити про демократизацію чи гуманізацію даного процесу, якщо 

студенти відчувають тільки педагогічний вплив, а їхні зворотні реакції не 

враховуються, а інколи ігноруються викладачем. Становлення суб'єктності майбутніх 

педагогів можливе за умови переходу з позиції педагогічного впливу на позицію 

суб'єкта освіти. 

В основі суб'єктної позиції особистості - відповідальність за результати власної 

освіти. Важливо навчити майбутнього вчителя проектувати особисті цілі, 

вибудовувати стратегію і тактику своєї професійної поведінки в освітньому процесі. 

Особисті цілі визначають і власну лінію професійної поведінки, стимулюють 

здатність брати на себе відповідальність за своє професійне становлення. За 

допомогою методики і технологій освітнього процесу важливо забезпечити такі 

умови, які стимулювали б «створення» кожним студентом власної професійної 

суб'єктності. Під час підготовки до майбутньої педагогічної діяльності студенти 

повинні оволодіти методикою розвитку не тільки власної суб'єктності, а й 

суб'єктності учня, основними компонентами якої є: надання свободи вибору способів 

вирішення пізнавальних завдань; виконання комунікативно-ігрових проектів; 

розвиток рефлексивних здібностей особистості; набуття навичок управління 

власними емоціями й емоційним станом учасників освітнього процесу; створення 

індивідуальної стратегії й тактики для реалізації освітнього процесу; створення умов 

для становлення суб'єктності кожного учасника освітнього процесу. 
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Лише позиція активного діяча, інтелектуальна насиченість навчальної діяльності 

повинна у поєднанні з позитивним емоційним настроєм студентів. забезпечити успіх 

у навчальній роботі і стійкий пізнавальний інтерес 

Отож, мета освітньої державної політики - створення умов для розвитку 

особистості, творчої самореалізації, виховання покоління людей, здатних працювати і 

навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури 

та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну, 

демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та 

світової спільноти, зазначається у Національній Доктрині розвитку освіти [2, 4]. 

Успішне досягнення цієї мети залежить від особистості вчителя, який має 

орієнтуватися на постійні зміни, вимоги суспільства, особистісний і професійний 

саморозвиток, оволодівати інноваційними технологіями організації навчально-

виховного процесу. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЯКІСТЬ ГУВЕРНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Стаття присвячена проблемі визначення підходів до оцінки якості 

гувернерської освіти. Висвітлено взаємозв’язок мети, завдань, особливостей 

домашньої освіти з запитами і потребами дитини і батьків. З’ясовано можливості 

реалізації загальних показників якості освіти у конкретних результатах роботи 

гувернера, домашнього педагога.  

Ключові слова: гувернер, домашня освіта, якість освіти, індивідуальна 

програма, вихованець.  

 

У сучасній Україні активно відбувається розбудова та стратегічне реформування 

освітньої системи з урахуванням реалій ХХІ століття. Накопичено відповідні ресурси 

для проведення реформ: розроблені науково-теоретичні концепції, освітні реалії 

стимулюють утвердження нових форм здобуття якісної освіти. Серед них – домашня 

освіта із залученням спеціально підготовленого фахівця: домашнього учителя, 

вихователя, наставника – гувернера. Спектр його діяльності визначається 

особливостями фахової підготовки, запитами і потребами сім’ї, суспільства, держави. 

Соціальне призначення професії гувернера не обмежується лише наданням 

індивідуальних послуг окремій, достатньо заможній родині. Гувернер може 

реалізувати цілі освіти у різних виховних середовищах, наближених до сімейних 

mailto:l.kobylanska@chnu.edu.ua
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(наприклад, у приватних дошкільних установах; у прийомних сім'ях та дитячих 

будинках сімейного типу); працювати волонтерами у громадських організаціях, які 

надають відповідні послуги родинам, де виховуються діти з функціональними 

обмеженнями [1, с. 23]. Крім того, кон’юнктура ринку праці в Україні вказує на 

наявність потреби у таких фахівцях. 

Мета сучасної освіти – розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей; людини соціалізованої, творчої, яка постійно змінюється, 

розвивається, відкрита світові. Держава повинна забезпечити механізми отримання 

дитиною необхідних знань у різних освітніх середовищах. З іншого боку – необхідно 

дати батькам можливість обрати комфортну для дитини форму здобуття освіти. 

Домашня освіта має чимало переваг як для дитини, так і для держави. Дитина 

отримує індивідуальний підхід в освіті, а держава – може заощадити кошти, які 

виділяють на утримання школяра. Таким чином, у домашній освіті, яку здійснює 

гувернер, забезпечується гармонія особистого (запитів та потреб дитини та батьків) та 

суспільного (надання освітньо-виховних послуг дитині, яка з тих чи інших причин не 

відвідує масових освітніх закладів або потребує додаткового педагогічного 

супроводу). У такому контексті доцільно й можливо говорити про якість 

гувернерської освіти.  

Домашня гувернерська освіта – це цілеспрямована діяльність, спрямована на 

збереження і розвиток фізичного і психічного здоров’я дитини; розвиток її творчих 

здібностей, формування системи знань; моральне та естетичне виховання, засвоєння 

соціального досвіду як основи для всебічного розвитку особистості. Її мета пов’язана 

з розвитком дитячих природних потреб, здібностей, якостей, необхідних для 

виживання в постійно змінному соціумі, що забезпечать безболісне входження у 

доросле життя.  

Що стосується питання якості домашньої гувернерської освіти, то Міжнародною 

організацією зі стандартизації прийняте таке визначення якості: це – сукупність 

характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені та 

передбачувані потреби. Якість розглядається не тільки як результат діяльності, а і як 

можливості його досягнення у вигляді внутрішнього потенціалу та зовнішніх умов, а 

також як процес формування певних характеристик. Освіта, як і будь-який процес або 

результат діяльності людини, має визначену якість. З огляду на вищезазначене, якість 

освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та 

практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. У ньому 

виділяють три групи характеристик: якість потенціалу досягнення мети освіти, якість 

процесу формування професіоналізму та якість результату освіти. Якість потенціалу 

виражається в таких характеристиках, як якість мети освіти, якість освітнього 

стандарту, якість освітньої програми, якість матеріально-технічної бази освітнього 

процесу, якість викладацького складу, якість учнів, якість інформаційно-методичної 

бази. Якість процесу формування професіоналізму – це якість технології освіти, 

контролю освітнього процесу, якість мотивації викладацького складу на творчість та 

ефективність педагогічної роботи, якість ставлення учнів до освіти, інтенсивність 

освітнього процесу, управління освітою, методи презентації навчальних досягнень. 

Якість результату освіти – усвідомлення професіоналізму, розпізнавання та реалізація 

індивідуальних здібностей та особливостей, працевлаштування, кар'єра та зарплата, 

оволодіння методологією самоосвіти, знання, практичні навички. 
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Вікові особливості вихованця – один із найбільш суттєвих чинників, що 

визначають цілі діяльності гувернера. Освітніми завданнями для дитини дошкільного 

віку є формування позитивної мотивації навчання, основних навчальних умінь, 

розвиток потреби в отриманні знань, формування інтересу до читання, розвиток 

творчих сил дитини, формування невимушеності у поведінці, розвиток мовлення. У 

гувернера – вихователя дитини молодшого шкільного віку – відповідно до мети 

діяльності виділяються інші завдання. Це – організація режиму дня; супровід дитини 

до школи та зі школи після уроків; прогулянки; розвивальні ігри; контроль та 

допомога у виконанні домашніх завдань; організація відвідування театру, музеїв, 

виставок; басейна, спортивних секцій, додаткових закладів (музичної школи, мовних 

курсів). Розвиток особистих здібностей та нахилів дитини передбачає варіативні види 

діяльності гувернера. Серед них – навчання іноземним мовам, музиці, основам 

образотворчого мистецтва, танцям, знайомство з прийомами самозахисту, 

альтернативними системами загартування й фізичного розвитку, навчання 

престижними видами спорту, формування технічних навичок тощо. Гувернер 

обов’язково стежить за дотриманням режиму праці та відпочинку, забезпечує здорове 

і активне дозвілля дитини, залучає її до занять фізкультурою та спортом, несе 

відповідальність за життя та здоров’я.  

Досягненню цілей домашньої освіти сприяє індивідуальна програма роботи з 

вихованцем. Вона забезпечує організацію індивідуальних занять з дитиною, 

варіативність використання навчальної літератури та форми і місця проведення 

занять, створення сприятливих умов для індивідуального розвитку вихованця; 

підтримку діяльності гувернера і вихованця членами родини [2, с. 251]. 

Культуровідповідність і соціальна спрямованість професійних дій гувернера 

допоможуть спрогнозувати результати роботи, брати відповідальність за її зміст, 

форми та методи. Для гувернерства притаманні такі ознаки: виховання й навчання 

дітей є індивідуальним; освітньо-виховний процес відбувається в домашніх умовах; 

діти сприймають гувернера одночасно як вихователя та учителя й близьку людину, 

авторитет якої є не нижчим, ніж авторитет батьків [3, с. 84]. Гувернер як носій якісної 

домашньої освіти може забезпечити всебічну освіту, виховання, соціалізацію та 

розвиток окремих категорій дітей. Він сприяє збереженню гармонійного сімейного 

освітньо-виховного середовища. Відсутність жорсткої регламентації у діяльності, 

гуманістичні стосунки між гувернером, дітьми і батьками, тривалий контакт між 

родиною, дітьми та гувернером, наявність широких можливостей для організації 

співпраці, створюють сприятливі умови для розвитку особистості вихованця. 

Отже, що стосується проблеми й можливості реалізації загальних характеристик 

якості освіти у конкретних результатах роботи гувернера, то параметр «якість 

потенціалу» можна оцінити за чітко визначеною у відповідних документах метою 

освіти, змістом освітньої програми, яку реалізує гувернер, матеріально-технічною 

базою, яку він залучає, рівнем його професіоналізму й інформаційно-методичної бази 

діяльності. Параметр характеристики «якість процесу формування професіоналізму» 

стосовно контингенту дітей, підлітків чи молоді, яким надає послуги гувернер, 

необхідно «вираховувати» з огляду на індивідуальні й вікові особливості споживачів 

його послуг, тобто освітні технології, контроль і мотивація діяльності, творчий підхід 

та ефективність роботи, інтенсивність освітньо-виховного процесу, методи 

презентації досягнень вихованця – можуть і повинні контролюватись й оцінюватись 

як батьками, так і відповідними освітніми органами. Параметр «якість результату 

освіти» якнайкраще здатен продемонструвати переваги індивідуального навчання й 
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виховання, адже визначення і реалізація індивідуальних здібностей та особливостей, 

працевлаштування, можлива кар'єра, оволодіння методологією самоосвіти, знання, 

практичні навички – основні показники належної гувернерської діяльності. 
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The article is devoted to the problem of determining the approaches to the assessment 

of the quality of tutor education. The relationship of goals, tasks, features of home 
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of realization of the indicators of the general quality of education in the concrete results of 
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ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕДАГОГА 

Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення процесу підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних 

технологій у професійній діяльності.  

Доведено, що не всі актуальні аспекти проблеми фахової підготовки майбутніх 

вихователів вирішено у сучасній теорії й практиці педагогічної науки. У дослідженні 

розкрито результати попереднього етапу дослідження. Здійснено теоретичний 

аналіз останніх публікацій з пошуку шляхів удосконалення навчального процесу у 

вищих навчальних закладах в окресленому ракурсі, розкрито значущість проблеми 

дослідження. Розглянуто можливості інноваційної спрямованості діяльності 

викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного 

педагога. Окреслено траєкторію подальшого наукового пошуку. 
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Ключові слова: інновація, діяльність, викладач вищої школи, вихователь дітей 

дошкільного віку. 

 

Модернізація освіти в Україні в річищі світових тенденцій глобалізації й 

інтеграції та зміни світоглядної парадигми вимагають висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного педагога. Формування нових парадигм освіти відбулося 

внаслідок інноваційних пошуків, які пришвидшили темпи цивілізаційного поступу. 

Відтак, розвиток освіти супроводжується інноваційними реформами, актуалізується 

пріоритетність досліджень у галузі педагогічної інноватики як напрям модернізації її 

змісту на всіх рівнях: від дошкільної – до вищої педагогічної професійної, 

посилюється увага до стимулювання творчого потенціалу всіх учасників освітнього 

процесу.  

Відповідно сучасна українська освіта покликана чітко і своєчасно реагувати на 

досягнення науки і культури, включаючи студентів в активні суспільні та професійні 

відносини, формуючи уявлення та навички послуговування новими технологіями на 

основі сучасних різногалузевих знань, а також забезпечувати відповідність рівня 

їхньої освіти вимогам науково-технічного і духовного прогресу.  

Мета роботи полягає у виявленні шляхів удосконалення підготовки майбутніх 

педагогічних кадрів дошкільного профілю до впровадження інноваційних технологій 

у професійній діяльності. 

На підставі аналізу наукових джерел виявлено, що пошук шляхів удосконалення 

навчального процесу у вищих навчальних закладах в окресленому вище ракурсі ще не 

стала предметом спеціального наукового дослідження. 

Відтак визначаємо підготовку майбутніх педагогів у вищому навчальному 

закладі України до впровадження інноваційних технологій як пріоритетний напрям 

його діяльності. 

Пошуки шляхів своєчасного реагування вищих навчальних закладів на швидкі 

зміни у всіх сферах суспільного життя є досить складним завданням. Педагогічна 

наука впродовж століть намагається знайти оптимальні шляхи пошуків різних 

алгоритмів побудови навчального процесу. 

Зокрема, на попередньому етапі дослідження, нами теж зроблена спроба 

удосконалити процес підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних 

технологій у професійній діяльності. Зокрема опираючись на сучасні підходи вчених 

до підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, які були б спроможними 

оптимально адаптуватися до швидкоплинних змін у професійній діяльності, ми 

розробили структурно-функціональну модель, яку втілювали поетапно.  

На першому – підготовчому етапі – аналізували та коригували зміст навчальних 

дисциплін циклу професійної і практичної підготовки темами інноваційного 

спрямування. На другому – теоретичному етапі – увели в процес підготовки вивчення 

спецкурсу «Впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність 

вихователя дошкільного навчального закладу». На третьому – практичному етапі – 

доповнили ухвалений перелік завдань для педагогічної практики і відповідно 

забезпечили підвищення рівня готовності студентів до використання інноваційних 

технологій. У межах експериментальної підготовки було внесено корективи у такі 

види практик: «Спостереження в ДНЗ», «Пробні заняття в ДНЗ», «Педагогічна 

неперервна практика в ДНЗ». 
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На четвертому етапі обґрунтовували ефективність розробленої нами структурно-

функціональної моделі шляхом порівняння результатів у контрольній та 

експериментальній групах після завершення формувального етапу дослідження [1]. 

На основі порівняльного аналізу та узагальнення результатів 

експериментального навчання студентів у межах їх фахової підготовки в університеті 

простежено динаміку не лише компонентів, а відповідно й рівнів готовності студентів 

до застосування інноваційних технологій у педагогічному процесі дошкільних 

навчальних закладів. 

Наприкінці роботи ми припустили, що результати та зміст дослідження не 

претендують на вичерпне розв’язання досліджуваної проблеми. Актуальним у її 

подальшому вивченні ми розглядали питання щодо оновлення технологічного змісту 

фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів різного 

типу в умовах інтегрування вищої педагогічної школи України в європейський 

освітній простір; впровадження вітчизняних і зарубіжних моделей дотичних до 

запитів соціуму щодо фахової підготовки майбутніх вихователів. Проте педагогічний 

досвід автора та інших викладів свідчить, що, до вищеозначеного, слід віднести 

вивчення проблеми інноваційної спрямованості діяльності викладача вищої школи, 

що виступає засобом формування готовності студентів до застосування інноваційних 

технологій у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів. 

За нашим переконанням, інноваційні педагогічні технології, у контексті 

загальної оптимізації навчально-виховного процесу, спрямовані на задоволення 

декількох першочергових потреб: формування особистості, яка вміє 

пристосовуватись до динамічних умов сучасного світу; розвиток комунікабельності 

майбутнього фахівця своєї справи; самоактуалізація та самореалізація особистості; 

формування творчої особистості, професіонала, який в майбутньому буде прагнути 

займатися неперервною самоосвітою. 

У контексті нової стратегії навчально-виховного процесу значно зростає роль 

викладача як безпосереднього носія інноваційних ідей. Інноваційність стає 

обов’язковим компонентом педагогічної діяльності викладача. 

Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально-

економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, 

прагнення педагогів до засвоєння та застосування педагогічних новинок. Велику роль 

відіграє конкуренція вищих навчальних закладів, яка стимулює пошук нових 

технологій, форм, методів організації навчально-виховного процесу, диктує 

відповідні критерії щодо підбору науково-педагогічних кадрів. 

Необхідність в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності на сучасному 

етапі розвитку освіти і суспільства в цілому зумовлена рядом обставин. 

По-перше, соціально-економічними перетвореннями, і науково-технічним 

процесом, що зумовлюють необхідність докорінного оновлення системи вищої 

освіти, методології і технології організації навчально – виховного процесу у вищих 

навчальних закладах.  

По-друге, посилення гуманітаризації змісту освіти, неперервні зміни обсягу, 

складу навчальних дисциплін, введення нових спеціальностей, нових навчальних 

предметів, елективних курсів потребують постійного пошуку нових організаційних 

форм, технологій навчання.  

По-третє, зміна характеру відношення викладачів до самого факту освоєння і 

застосування педагогічних нововведень. Інноваційна діяльність в основному 

зводилася до використання рекомендованих зверху нововведень. Нині інноваційна 
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діяльність набуває все більше вибірковий та дослідницький характер. Посилюється 

ступінь свободи викладача, який раніше діяв у жорстко регламентованих умовах. 

По-четверте, входження ВНЗ у ринкові відносини, виникнення нових типів 

недержавних навчальних закладів різних форм власності, створює реальну ситуацію 

їх конкурентноздатності [2]. 

Аналітичне опрацювання джерельної бази, в колі наукового пошуку, дозволяє 

визначити такі переваги впровадження інноваційних педагогічних технологій у 

процес підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: 

1. Інноваційні педагогічні технології дають можливість забезпечувати 

конкурентоспроможність спеціалістів, підготовлених у процесі їх професійного 

навчання, сприяти підвищенню їх професійної мобільності. 

2. Розкуте, вільне спілкування в навчально-виховному процесі дає можливість 

зняти дискомфорт, синдром безпорадності у суб’єктів цього процесу, надати їм 

психологічної підтримки. 

3. Побудову освітнього процесу необхідно проводити з урахуванням 

індивідуальних запитів і можливостей суб’єктів навчання.  

4. Впровадження нових освітніх підходів є ще однією можливістю набуття знань 

та інформації. За висновком Світового Банку, найкращий результат досягається за 

допомогою застосування таких методів, як взаємне навчання, самоорганізація, 

емпіричне навчання, навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з 

використанням ресурсів та проблемно-орієнтоване навчання, рефлексія, критичний 

самоаналіз, а також поєднання цих методів будь-яких варіантах [3]. 

З урахуванням актуальності досліджуваної проблеми, означених вище переваг 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес підготовки майбутніх 

вчителів та необхідність їх розв’язання обрано напрям дослідження: «Інноваційна 

спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних 

технологій у професійній діяльності». 

У підсумку хочемо зазначити, що інноваційна спрямованість діяльності 

викладача вищої школи є ключовою запорукою інноваційного розвитку освіти ХХІ 

століття. Суттєва модернізація змісту вищої освіти та приведення її у відповідність до 

сучасних наукових досягнень, ставлять нові теоретичні та методологічні запити перед 

підготовкою фахівців найвищої якості. Комплексному характеру підготовки 

викладачів вишу як менеджерів інноваційних змін сприяють: якісне оновлення форм і 

методів навчання і виховання, розробка інноваційних освітніх технологій, створення 

умов для розробки програми освіти протягом всього життя, участь в інтеграційних 

міжнародних проектах, ґрунтовне оновлення взаємозвʼязку освіти, науки і 

виробництва на принципах фундаментальності, інноваційності, інформатизації, 

комп‘ютеризації, гуманізації та ін. 
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Innovative direction of the activity of the teacher of higher education as a 

necessary stipulation for the training of competitive teacher 

The article is devoted to finding ways to improve the process of preparing future 

educators of pre-school educational institutions for the application of innovative 

technologies in professional activities.It is proved that not all actual aspects of the problem 

of professional training of future educators have been solved in modern theory and practice 

of pedagogical science. A theoretical analysis of recent publications on the search the ways 

to improve the educational process in higher educational institutions in the defined 

perspective is made, the significance of the research problem is disclosed.  
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

 

У статті розглянуто сучасні форми та методи виховання професійної честі як 

значущої особистісно-професійної якості майбутнього учителя.  

Ключові слова: професійна честь, форми, методи. 

 

Зміна суспільних пріоритетів, модернізація національної системи освіти на 

засадах особистісно орієнтованого підходу об’єктивують посилення уваги до фахової 

компетентності учителя, а також його особистісних професійних якостей. Значущість 

підготовки учителя нової української школи актуалізовано у таких нормативних 

документах, як Закон України «Про освіту», Концепція «Нова українська школа», 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні 2012-2021рр. У цьому контексті 

важливим є виховання професійної честі учителя, яка визначає його високу культуру, 

моральну поведінку і є регулятором життєдіяльності, основою і результатом прояву 

гуманістичних і професійних цінностей особистості.  

 Визначальними для осмислення специфіки честі учителя стали праці І.Беха, 

Г.Васяновича, І.Зязюна, В.Киричок, В.Рибалки, К.Чорної та ін., які характеризують 

честь як категорію моральної свідомості, що розкриває ставлення людини до самої 

себе та ставлення до неї з боку суспільства.  

 У площині нашого дослідження під професійної честю учителя ми розуміємо 

особистісно-професійне новоутворення, яке інтегрує в собі фахову та педагогічну 

компетентність, відповідальність, любов до дітей, моральні якості, які виявляються 
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під час виконання професійних обов’язків, визначають вчинкові дії та зазнають 

суспільної оцінки і визнання.  

 Процес виховання професійної честі майбутнього учителя буде більш 

ефективним за дотримання певних психолого-педагогічних умов, однією з яких є – 

застосування інноваційних форм, методів, засобів піднесення особистості.  

 Результати спостережень під час проведення навчальних занять свідчать, що 

викладачі найчастіше застосовують лише традиційні методи навчання такі, як: 

словесні (розповідь, пояснення, бесіда, запитання) і рідше – практичні (розв’язання 

психолого-педагогічних ситуацій). Тоді як поєднання традиційних та сучасних 

інноваційних методів, форм навчання під час розгляду означеної проблеми, 

застосування рольових ігор і кейс-методу, наприклад, сприятиме глибшому 

усвідомленню сутності досліджуваного явища.  

 Виховання професійної честі майбутніх учителів вимагає використання груп 

методів, які б забезпечували єдність когнітивного, емоційно-ціннісного та 

діяльнісного компонентів професійної честі. А саме:  

1) методи формування моральної свідомості (розширення компетентностей 

студентів про особистісно-професійні якості особистості загалом та професійну честь 

зокрема, роз’яснення конкретних моральних норм і правил, проведення морально-

етичних бесід, дискусій, семінарів, круглих столів тощо);  

2) методи стимулювання моральних почуттів (обговорення ситуацій та 

моральних вчинків однолітків, заохочення до здійснення моральних вчинків, 

рефлексивно-експліцитний метод, створення проблемних ситуацій, створення 

ситуацій піднесення цінності особистості та ситуацій успіху). 

3) методи формування моральної поведінки відповідно до загальноприйнятих 

норм і правил (пояснення способів поведінки, вправляння у моральній поведінці, 

створення ситуацій морального вибору, моделювання професійної діяльності та ін.) 

[4, с.57]. 

 Використовуючи методи першої групи, які спрямовані на розширення 

компетентності студентів про зміст особистісних та професійних якостей 

майбутнього учителя основним методами слугують бесіда та дискусія. Саме ці 

методи дають студентам можливість підвищити обізнаність з тих чи інших моральних 

категорій, аргументувати, відстоювати власні позиції та переконання.  

 Бесіди будуть ефективними за умови, коли студенти не лише відповідають на 

запитання викладача, але й самі формулюють їх, визначають своє емоційне ставлення 

до них і беруть активну участь у розв’язанні обговорюваних проблем. Такі запитання 

є результатом розумової активності студентів, впливають на почуттєву сферу, а також 

допомагають викладачеві зрозуміти рівень володіння студентами обговорюваної 

проблеми [3]. 

 Завдання викладача – продумувати зміст бесіди, підбирати відповідні 

запитання. Під час бесіди викладач повинен постійно стежити за правильністю 

відповідей студентів, їх обгрунтованістю й емоційним забарвленням. Якщо відповідь 

учасника діалогу неправильна, не варто говорити про це відкрито, роблячи певні 

зауваження, які можуть принижувати честь і гідність студента, а доцільно ставити 

навідні додаткові запитання типу: «У кого інша думка з цього приводу?», «Як можна 

ще доповнити відповідь?» і так далі. Проведення діалогу у такій формі, зміст таких 

запитань стимулюють студентів, зацікавлюють їх, і, що найголовніше, заохочують до 

суб’єкт-суб’єктної співпраці. 
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 Залучення студентів до обговорення морально-етичних тем, пов’язаних із 

проявами професійної честі в особистих і професійних стосунках, сприяє глибшому 

усвідомленню змісту досліджуваної категорії.  

 Проведення дискусій фіксує актуалізацію таких якостей студентів, як готовність 

діяти з урахуванням позиції іншого, вчить прислухатися до іншої думки, відчувати 

емоційний настрій співрозмовника, брати на себе відповідальність у розв’язанні 

проблеми, переводити конфліктну ситуацію в конструктивний діалог. Дискусії на 

морально-етичні теми формують усвідомлену мотивацію студентів до професійної 

діяльності і є основою для розкриття сутності професійної честі, пояснення норм і 

правил, що регулюють професійну діяльність, ознайомлення студентів з новими 

фактами про їх майбутню професію [3]. 

 Під час дискусії важливо уміти вислухати співрозмовника, стежити за його 

емоційним станом, враховувати його точку зору, прислухатись до неї. Часто серед 

студентів є й такі, котрі соромляться відповідати, висловлювати власну думку, 

сумніваються у правильності своїх суджень. Завдання викладача заохочувати таких 

студентів до активної дискусії доброзичливим поважливим ставленням, позитивним 

сприйняттям, зацікавленістю їхнім емоційним станом, співпереживанням тощо. Ось 

чому під час таких морально-етичних дискусій повинна панувати атмосфера щирості, 

доброзичливості, шанобливості, толерантного ставлення. 

 З метою виявлення рівня розуміння студентами моральних якостей, у тому 

числі й значення професійної честі, пропонуємо проведення виховних заходів за 

такою тематикою: 1. Культура честі як феномен демократичного суспільства; 2. Роль 

учителя у вихованні почуття честі учня; 3. Специфіка виховання почуття честі у сім’ї; 

4. Організація виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на утвердження гуманістичних 

цінностей і почуття честі студентів. 

 Проведення таких заходів дає можливість побачити і зрозуміти думку студентів 

при виконанні таких важливих виховних завдань, як ставлення до людини як 

найвищої цінності; приклад учителя як взірець для наслідування; створення 

необхідних умов для виховання почуття честі; налагодження партнерської взаємодії у 

системі студент-студент, викладач-студент; особливості виховної роботи, 

спрямованої на утвердження моральних цінностей студента, тощо.  

 У групі методів стимулювання моральних почуттів особливе місце займає 

найновіший розвивальний метод – рефлексивно-експліцитний, розроблений 

академіком НАПН України І.Бехом [1,с.153]. Використання елементів рефлексивно-

експліцитного методу допомагає студентам зосередити увагу на вивченні свого 

внутрішнього світу, вчить аналізувати власні вчинки, чітко виражати словами свої 

переживання – тобто «озвучувати особливості свого світосприйняття [1,с.156]. 

 Рефлексивно-експліцитний метод передбачає створення педагогом атмосфери 

довіри, поваги до своїх вихованців та спонукання їх до грунтовного усвідомлення 

свого внутрішнього світу (почуттів,емоцій, цінностей, інтересів, бажань, ідеалів).  

 У групі методів формування моральної поведінки відповідно до 

загальноприйнятих норм і правил цікавим є метод моделювання професійної 

діяльності, суть якого полягає у тому, що викладач у процесі навчання штучно 

створює умови, які відтворюють елементи майбутньої професійної діяльності. У ході 

розв’язання змодельованих викладачем задач студенти удосконалюють систему знань 

про моральні норми та цінностей; вчаться адекватно оцінювати ситуацію та приймати 

відповідне рішення; висувати гіпотези; проявляти ініціативу й оригінальні ідеї; 
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шукати правильні розв’язки професійної задачі; прислухатися до думок інших 

[2,с.87].  

 Моделювання професійної діяльності, створення можливих ситуацій зі 

шкільного життя, надає майбутнім фахівцям правильне уявлення про цілісну картину 

обраної професії та дозволяє у повній мірі оволодіти способами діяльності вже під час 

навчання, що забезпечить легкий перехід до реального виконання професійних 

завдань і розв’язання складних суперечливих ситуацій. Тут важлива роль належить 

особистості викладача, його моральним цінностям і переконанням. Адже професійна 

честь викладача, що проявляється насамперед у його компетентності, манерах, 

повинна відповідати цілям виховання й продовжуватись у ланцюгу «професійна честь 

викладача – гідне ставлення до студентів – професійна честь студентів».  

Використання сучасних інноваційних форм, методів, засобів піднесення 

особистості у вихованні професійної честі як важливої особистісно-професійної 

якості майбутнього учителя дає змогу оптимізувати навчально-виховний процес, 

залучити до активної участі усіх суб’єктів цього процесу, формувати навички гідної 

поведінки.  
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ІНТЕГРАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ОКРЕМИХ КУЛЬТУР ВИПУСКНИКА 

(НА ПРИКЛАДІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ) 

 

У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування 

самостійної самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної 

адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Це пов’язано з новими 
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вимогами суспільства до реформування української вищої освіти, які, насамперед, 

стосуються якості сукупностей якостей особи, що відображають її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлюють 

здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби 

суспільства [1]. 

Головними характеристиками рівня якості освіти сучасного фахівця, який 

відповідає вимогам європейського ринку праці, є: показники інтелектуальних, 

творчих і рефлексивних здібностей; рівень базової, гуманітарної та соціальної 

підготовки. Заслуговує на увагу розроблена в Нідерландах система оцінок якості 

вищої освіти, що охоплює шість показників діяльності ВНЗ [3]: індивідуальний рівень 

знань випускників; рівень знань потоку випускників в цілому; потенціал студентів, 

прийнятих на перший курс; професорсько-викладацький склад; організація 

навчального процесу; удосконалення освіти і навчального процесу. Сучасний 

працедавець зацікавлений у працівнику, який уміє думати і самостійно вирішувати 

різноманітні проблеми, має критичне, творче мислення, володіє багатим словниковим 

запасом, володіє певними якостями особистості, зокрема: 

 гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання, вміло 

застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем; 

 самостійно критично мислити, вміти побачити проблеми і шукати шляхи їх 

подолання; 

 чітко усвідомлювати, де і яким чином отримані знання можуть бути застосовані 

в дійсності; 

 бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити, грамотно працювати з 

інформацією; 

 самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, 

культурного рівня, бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, 

уміти працювати спільно в різних областях. 

Проблема оцінки якості підготовки фахівців високої кваліфікації є дуже 

складною. Огляд літератури свідчить, що чітких критеріїв для відповідного 

оцінювання не існує.  

Вступники, батьки й нинішні студенти найбільше зацікавлені в отриманні даних, 

присвячених вимогам для вступу, відгукам студентів та працевлаштуванню 

випускників. Натомість, на думку радників, найбільше уваги варто приділяти 

результатам кар’єри студентів, а не рівню задоволеності курсами  [5, с. 11–16], рівню 

сформованості зростаючих якостей особистості, а не тільки успішності студентів. 

Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти в Україні є інтеграція 

національної системи вищої освіти в європейський освітній простір. Цей процес є 

неможливим без узгодження та поєднання української компоненти вищої освіти з 

європейськими стандартами забезпечення якості вищої освіти. Ключовими 

завданнями стратегії реформування вищої освіти в Україні є інституціоналізація 

системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та 

локальному рівнях за участі державних, громадських та професійних організацій, 

залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-

правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке 

функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти [4]. 

Із запропонованої Дорожньої карти з основних рекомендацій для вищих 

навчальних закладів (2017) виділимо декілька, що стосуються розгляду положень 

нашої статті: запровадження системи опитування як інструменту для зворотного 
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зв’язку зі внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами; організація системи не тільки 

студентоорієнтованого навчання, але й особистісно-розвивального (студент має бути 

задоволений якістю свого особистісного зростання у ВНЗ відповідно зі стандартними 

вимогами до майбутньої професійної діяльності); актуальним виступає прогрес 

студентів не тільки за показниками успішності, але й за своїм особистісним 

зростанням у рівні сформованості професійних якостей. 

Визначення якості вищої освіти в Україні має базуватися також на моніторинзі 

рівня сформованості як базової, так і окремих культур конкретного студента. 

Покажемо це на прикладі можливостей психодіагностичного інструментарію, 

сконструйованого на основі культурологічно-синергетичної моделі громадянської 

культури особистості [2]. 

Нами розроблено відповідні опитувальники, які дають змогу оперативно 

встановити рівень сформованості структурних елементів громадянської культури 

особистості (використано експрес-методику дослідження інтегративних якостей 

громадянської культури особистості на основі технологічного підходу 

“Кваліметричний профіль” і тест “Громадянська спрямованість особистості” 

(керівник авторської групи В. Костів; комп’ютерний варіант і забезпечення – 

Л. Зазуляк, А. Типчук). 

Розроблені опитувальники дають змогу визначати співгармонійність виділених 

якостей на рівні трьох підсистем: 1) моделі громадянської поведінки особистості – 

„Опитувальник МП (моделі поведінки)”; 2) громадянських відносин – „Опитувальник 

ГВ (громадянські відносини)”; 3) громадянських якостей – „Опитувальник ГЯ 

(громадянські якості)”; 4) спрямованості громадянської поведінки – „Опитувальник 

СФ (системна функція)”. За ними також можна підрахувати загальний коефіцієнт 

співгармонійності громадянських якостей, що дає змогу встановити загальний 

профіль громадянської культури особи. 

Загальна вага всіх означених елементів методики становить 1,0 бала, з них: 

блоки „моделі поведінки” і „системної функції” – по 0,2 бала; блоки громадянських 

відносин та громадянських якостей – по 0,3 бала. Поточне оцінювання елементів за 

кожною методикою здійснюються згідно з означеними в методиці критеріями: якість 

проявляється завжди (1,0 бал); більшою мірою, часто проявляється (0,6 бала); якість 

проявляється ситуативно, від випадку до випадку (0,4 бала); якість слабо 

проявляється (0,2 бала); якість не проявляється, виступає в протилежному значенні 

(0,0 балів); володіє всіма переліченими нижче якостями (1,0 бал); має 4 з перелічених 

вище якостей (0,8 бала); має 3 з перелічених вище якостей (0,4 бала); має 2 і менше з 

перелічених вище якостей (0,0 балів). 

У табл. 1 показано в якості зразка ознаки, критерії (вагу та оцінку) рівня 

сформованості громадянських відносин у такому симптомокомплексі, як національна 

ідентичність (прояви національного менталітету, національної самосвідомості, 

національної одномовності, національної гордості, збереження родоводу й честі 

родини), а в табл. 2 – опитувальник для виявлення громадянських якостей особистості 

студента. 

Розроблено опитувальник для встановлення співгармонійності потребової сфери 

– блок „Модель поведінки” – (потреби, інтереси, бажання), ціннісно-нормативної 

сфери (норми, цінності, ідеали), рівня домагань і самооцінки, мотиваційної сфери 

(установки, стимули, мотиви), які розглядаються основними компонентами 

підсистеми внутрішньої цінннісно-смислової регуляції поведінки особистості. 

Структура опитувальника містить: 1 – 5 питання – оцінка потребової сфери, 6 – 10 – 
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ціннісно-нормативної сфери, 11 – 15 – рівня домагань і самооцінки, 16 – 20 – 

мотиваційної сфери. Вага кожної п’ятірки питань становить 0,05 бала. 

Таблиця 1 

Критерії громадянських якостей особистості (вага, оцінка) 
 

№ 

 

Фактор 

Критерії фактору 

національної ідентичності 

Знач

у-

щіст

ь 

1 Прояв 

націо-

нально-

го мен-

талітету 

Вага 0.06 

1. Завжди уособлюється з представниками своєї національності, 

співвідноситься з ними чи групами людей за певними ознаками 

1,0 

2. Більшою мірою уособлюється з представниками своєї національності 0,6 

3. Ототожнюється з представниками своєї національності від випадку до 

випадку  

0,4 

4. Рідко ототожнюється з представниками своєї національності  0,2 

5. Ніколи не ототожнюється з представниками своєї національності  0,0 

2 Прояв 

націо-

нальної 

само-

свідо-

мості 

Вага 0.06 

1. Завжди усвідомлює свою національну приналежність, специфічні 

риси власної нації 

1,0 

2. Більшою мірою усвідомлює свою національну приналежність, 

специфічні риси нації 

0,6 

3. Національну самосвідомість проявляє ситуативно 0,4 

4. Рідко проявляє національну самосвідомість  0,2 

5. Ніколи не проявляє національної самосвідомості 0,0 

3 Прояв 

націо-

нальної 

одномов-

ності 

Вага 0.06 

1. Завжди автоматично користується рідною мовою, виражає глибинні 

риси світосприйняття національної думки 

1,0 

2. Більшою мірою користується рідною мовою, відображаючи 

національну психологію мислення 

0,6 

3. Рідною мовою користується ситуативно, від випадку до випадку  0,4 

4. Рідко користується рідною мовою 0,2 

5. Ніколи не користується рідною мовою, повністю асимілювався з 

іншою мовою 

0,0 

4 Прояв 

націо-

нальної 

гордості 

Вага 0.06 

1. Завжди проявляє почуття відданості, любові і поваги до власної 

країни 

1,0 

2. Більшою мірою проявляє почуття відданості, любові й поваги до 

власної країни 

0,6 

3. Національну гордість проявляє ситуативно 0,4 

4. Рідко проявляє національну гордість 0,2 

5. Ніколи не проявляє національної гордості 0,0 

5 Збере-

ження 

родоводу 

й честі 

родини 

Вага 0.06 

1. Веде родовід, завжди зберігає честь родини 1,0 

2. Здебільшого зберігає честь родини, цікавиться генеалогічним деревом 

сім’ї 

0,6 

3. Честь родини зберігає ситуативно  0,4 

4. Рідко турбується про честь родини 0,2 

5. Не веде родоводу, ніколи не турбується про честь родини 0,0 

 

Технологія „Кваліметричний профіль” дає можливість кожному респонденту 

вибрати „свою” модель (із чотирьох можливих) – ту, яка йому найкраще підходить на 

даному етапі і в рамках якої він отримуватиме найвище схвалення з боку оточення. 

Це дає змогу кожному респонденту краще пізнати свої сильні сторони й, по 

можливості, братися за ті справи, які він може виконати найкраще – природно й 

невимушено. Крім того, це допоможе представникам психологічної служби 

рекомендувати сфери діяльності респондентів, щоб вони відповідали їхнім 

схильностям, викликали в них зацікавлення й виконувалися творчо, найкращим 

чином. 
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Таблиця 2 

Опитувальник 

для виявлення рівня сформованості громадянських якостей  
 

№ 

Пп 

 

 

Прояви якостей 

Я
к
іс

ть
 

п
р

о
яв

л
я
єт

ь
ся
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д
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 (
1
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) 
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-
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я
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0

,6
) 

Я
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о
 (

0
,4
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Я
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о
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(0
,2

) 
В

и
ст

у
п

ає
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п
р

о
ти

л
еж

н
о

м
у

 

зн
ач

ен
н

і 
(0

,0
) 

1 Національна ідентичність      

2 Національний менталітет      

3 Національна самосвідомість      

4 Національна одномовність      

5 Національна гордість       

6 Збереження родоводу й честі родини      

7 Міжнаціональна толерантність      

8 Етнічний плюралізм       

9 Етнічна екзофілія      

10 Прихильність до вселюдських цінностей      

11 Маргінальність етнічної самосвідомості      

12 Демократичність       

13 Відданість справі національного державотворення      

14 Державна патріотичність       

15 Державницький оптимізм      

16 Приязнь до громадянських обрядів      

17 Повага національних традицій      

18 Вірність національному державотворенню      

19 Місцевий патріотизм      

20 Громадянська відповідальність      

21 Громадянська гідність      

22 Громадянський обов’язок      

23 Громадянська дисциплінованість      

24 Громадянська активність      

25 Громадянська мужність      

 

У табл. 3 подані критерії та вага факторів гармонійності за чотирма видами 

громадянської спрямованості: шовініст, націоналіст, патріот, космополіт. Цей блок – 

ще один крок до знаходження людиною своєї природної сфери громадянського 

самовизначення.  

Таблиця 3 
Системна функція (ВАГА = 0,2) 

№ Ф

ак

то

р 

Критерії фактору гармонійності Значу-

щість  

1 

П
р
о
гр

ам
у
в
ан

н
я
 –

 

ш
о
в
ін

із
м

 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 проявляє ворожнечу й зненависть до “інших” етносів; 

 зверхньо ставиться до громадянських цінностей іншого народу, принижує 

громадянські засади і традиції інших національних спільнот;  

 проповідує національну виключність своєї чи інших націй; 

 здійснює цькування інших, розпалює ворожнечу між народами й країнами; 

 проявляє агресивність і спрямований на підкорення й поневолення інших 

народів. 

1,0 
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2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

0,8 

0,4 

0,0 

2 

С
и

н
х

р
о

н
із

ац
ія

 –
 

н
ац

іо
н

ал
із

м
 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 прикриває свою духовну пустку, своє руїнництво, хиткість, самозакоханість, 

кар’єризм фанатичними вигуками про “неньку-Вітчизну”; 

 в ім’я націоналізму порозуміється з чужинцем проти свого земляка; 

 не любить інших людей як представників певної народності, громади; 

 у кожній справі завжди шукає справедливість із корисливою метою. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

3 

К
о
р
ек

ц
ія

 –
 п
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р

іо
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зм
 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 проявляє національну гордість і любов до вітчизни, патріотично вирішує 

ситуативні громадські колізії; 

 бажає всією душею створення справедливого людського, державного й 

політичного співжиття в рідній країні; 

 емоційно підпорядковує своє життя спільним національним інтересам, любить 

більше віддавати, ніж отримувати; 

 культивує в собі почуття, волю й життєві настанови в руслі патріотичної 

самосвідомості, творчо стверджує в собі духовне життя свого народу – сприймає 

укр. мову й історію, укр. державність і правосвідомість, укр. пісню, літературу й 

культуру як свої власні; 

 проявляє відповідальність за долю вітчизни, готовність служити її інтересам і 

захищати від ворогів. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

4 
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1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 альтруїстично вирішує ситуативні громадські колізії, ніколи не шукає вигоди; 

 готовий безкорисливо поступитись іншим у громаді, державницькими 

інтересами; 

 байдуже ставиться до вітчизни і свого народу;  

 позбавлений (-а) почуття патріотизму, відірваний (-а) від інтересів батьківщини, 

чужий (-а) своєму народові; 

 обстоює необхідність заміни національного громадянства світовим. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

Результатом комп’ютерних обрахунків є коефіцієнт гармонійності за кожним 

блоком і загальний коефіцієнт гармонійності. Коефіцієнт гармонійності показує, 

наскільки повно респондент реалізує свій громадянський потенціал, наскільки 

органічно проявляється співгармонійність всіх громадянських якостей особистості. 

Для кожного респондента роздруковуються результати оцінки виконання 

респондентом кваліметричного профілю. У цих результатах відображаються: середні 

оцінки за кожним фактором; Кгарм за кожним блоком; загальний Кгарм; список 

респондентів у порядку зменшення загального Кгарм (рейтинг самореалізації). 

Фіксування динаміки цих показників, наприклад, на кожному курсі дає змогу зробити 

відповідні висновки для коректування громадянської поведінки студентів.  

Наведемо також приклади конструктних тверджень, закладених в опиту-

вальнику, що стосується громадянських відносин-ставлень особистості. Кожна 

громадянська якість конкретизується системою ставлень особи, що вимірюється 

трьома групами чинників: усвідомленням знань стосовно громадянських відносин 
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людей у сфері цієї якості (когнітивний компонент); відчуттями, які супроводжують 

такі ставлення особистості (емоційний, афективний компонент); громадянськими 

діями, вчинками, що проявляються в сфері цієї якості (дієвий, регулятивний 

компонент). В комп’ютерних тестах пропонуються оцінки когнітивного компоненту 

ставлення за такими варіантамии відповідей: глибоко усвідомлюю значущість 

розвитку цієї якості; усвідомлюю значення; маю слабкі уявлення про значущість 

розвитку цієї якості; вважаю зайвим усвідомлення такого значення. Для оцінки 

афективного компоненту ставлення запропоновано такі варіанти відповідей: люблю, 

з радістю займаюся справами, що сприяють розвитку цієї якості; загалом охоче 

займаюсь справами, що сприяють розвитку цієї якості; займаюсь справами, що 

сприяють розвитку цієї якості від випадку до випадку; неохоче займаюсь справами, 

що сприяють розвитку цієї якості. Для оцінки дієвого, регулятивного компоненту 

ставлення визначено такі варіанти відповідей: виконую всі справи, що стосуються 

формування цієї якості, бездоганно; виконую справи, що стосуються формування цієї 

риси, з високою якістю; час від часу припускаюся помилок і недоробок; низька якість 

виконуваних справ, що стосуються формування цієї риси. Із метою перевірки 

обраного варіанту самооцінного судження респонденту пропонується оцінити рівень 

виконання однієї (другої і третьої) зі справ, здійсненої останнім часом і пов’язаної з 

необхідністю прояву відповідної громадянської якості. 

Під час підсумкової роботи – віднесення респондентів до типологічної групи за 

рівнем сформованості їхньої громадянської спрямованості – використано такі 

критерії: 

1. Домінування двох типів громадянської спрямованості (40,00% і більше) з 

поєднанням слабкого вираження двох типів (19,00% і менше). 

2. Домінування одного з типів громадянської спрямованості (40,00% і більше) з 

поєднанням яскравого вираження одного типу цієї спрямованості (30,00% – 39,99%) 

та слабким вираженням двох типів (19,00% і менше). 

3. Домінування одного з типів громадянської спрямованості (40,00% і більше) з 

поєднанням середнього вираження двох типів (20,00% – 29,99%) та слабкого 

вираження одного з типів (19,00% і менше). 

4. Домінування одного з типів громадянської спрямованості (40,00% і більше) з 

поєднанням середнього вираження одного типу (20,00% – 29,99%) та слабкого 

вираження двох типів (19,00% і менше). 

5. Домінування одного з типів громадянської спрямованості (40,00 % і більше) 

з поєднанням слабкого вираження трьох типів (19,00% і менше). 

6. Яскраве вираження трьох типів громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) зі слабким вираженням одного типу (19% і менше). 

7. Яскраве вираження двох типів громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) з середнім вираженням одного типу (20,00% – 29,99%) та слабким 

вираженням одного типу (19,00% і менше).  

8. Яскраве вираження двох типів громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) з середнім вираженням двох типів (20,00% – 29,99%).  

9. Яскраве вираження двох типів громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) з поєднанням слабкого вираження двох типів (19,00% і менше). 

10. Яскраве вираження одного типу громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) з середнім вираженням двох типів (20,00% – 29,99%) та слабким вираженням 

одного типу (19% і менше). 
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11. Яскраве вираження одного типу громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) із середнім вираженням одного типу (20,00% – 29,99%) та слабким 

вираженням двох типів (19,00% і менше). 

12. Яскраве вираження одного типу громадянської спрямованості (30,00% – 

39,99%) із середнім вираженням трьох типів (20,00% – 29,99%). 

13. Середнє вираження (20,00% – 29,99%) усіх чотирьох типів громадянської 

спрямованості. 

14. Середнє вираження трьох типів громадянської спрямованості (20,00% – 

29,99%) зі слабким вираженням одного типу (19,00% і менше). 

15. Середня вираження двох типів громадянської спрямованості (20,00% – 

29,99%) зі слабким вираженням двох типів (19,00% і менше). 

Громадянська спрямованість, як системна властивість другого порядку, є 

визначальною для майбутніх громадянських вчинків особистості студента, тому ця 

якість всебічно презентує набутий соціальний досвід громадянського становлення 

студентів на різних курсах. 

Отримані результати проведеного нами дослідження у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника показують, що найбільше 

студентів перебуває в десятій, сьомій, дев’ятій, тринадцятій, чотирнадцятій та 

дванадцятій типологічних групах, в яких немає різко вираженої домінантної 

спрямованості одного з видів громадянської спрямованості, фактично у них 

спостерігається яскраве вираження одного типу громадянської спрямованості (як 

правило, це патріотична спрямованість) з середнім вираженням двох типів 

(шовіністичної та націоналістичної спрямованості та слабким вираженням одного 

типу (наприклад, космополітичної спрямованості). Дослідження показало, що 

переважна більшість студентів проявляє патріотичну й націоналістичну 

спрямованість громадянської культури особи. 

Загалом, у групі студентів із домінуванням певних типів громадянської 

спрямованості знаходиться 11,15% (чотири з них – 0,63% – мають домінування двох 

типів громадянської спрямованості), у групі обстежуваних із яскравим вираженням 

двох (рідше трьох) типів громадянської спрямованості перебуває 31,47% осіб. 40,0% 

обстежуваних мають яскраве вираження одного з типів громадянської спрямованості, 

а 17,38% студентів – середнє вираження двох-чотирьох типів громадянської 

спрямованості. Ці дані означають, що більшою мірою в двох третинах студентів 

можна корегувати рівень їхньої громадянської спрямованості, оскільки на даний час у 

них немає домінування певного типу громадянської спрямованості. Це можна 

здійснювати за допомогою мотиваційно-смислового включення студентів у 

розв’язання проблемних ситуацій громадянського характеру, вирішення різнобічних 

громадянських колізій; використання навчально-методичного комплексу засобів 

формування громадянської культури особистості в навчальній і позааудиторній 

діяльності. 

Результати дослідження показали, що кожен студент, за отриманими 

результатами-коефіцієнтами співгармонійності всіх 25 громадянських якостей та 

відповідних громадянських відносин, профілем “моделі поведінки” та “системної 

функції” має можливість отримати обґрунтовану консультацію стосовно майбутнього 

включення у відповідні види громадянських відносин, вибору адекватної моделі 

поведінки на даному етапі своєї життєдіяльності та цілеспрямованої корекції своїх 

громадянських вчинків. Це засвідчуватиме про внутрішню задоволеність студента від 
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особистісного зростання як у громадянській, так і моральній, креативній, творчій, 

вольовій чи інших культурах особистості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  

ДО ВУЛИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕРАКЦІЇ 

 

Розкрито сутність інтеракції в загальному розумінні та в аспекті професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників. Схарактеризовано дидактичні 

можливості інтеракції в організації професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до вуличної соціальної роботи.  

Ключові слова: інтеракція, професійна підготовка, вулична соціальна робота, 

соціальний працівник 

 

Як відомо, інтеракція це: процес безпосереднього або опосередкованого впливу 

об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує їх взаємну обумовленість і 

взаємозв’язок [4]; усний або письмовий обмін інформацією між людьми, під час якого 

процеси сприйняття і породження інформації можуть чергуватися або накладатись 

один на одний [2]; безпосередня міжособистісна комунікація («обмін символами»), 

що забезпечується здатністю людини «приймати роль іншого», уявляти собі 

(відчувати), як його сприймає партнер по спілкуванню або група; система зв’язків між 

індивідами, соціальними групами, сукупність усіх соціальних відносин [3]; аспект 

спілкування, що виявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на 

реалізацію спільної діяльності, досягнення певної спільної мети [2]. 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-70147.html
http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/
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На думку В. В. Москаленко, «інтеракція» охоплює такі аспекти: взаємодію як 

контакт двох або більше осіб, що призводить до взаємної зміни їх поведінки, 

діяльності, стосунків, настанов; взаємодію як взаємно зумовлені індивідуальні дії, 

пов’язані циклічною причинною залежністю; спосіб реалізації спільної діяльності, 

мета якої зумовлює взаємне узгодження індивідуальних дій, розподіл і кооперацію 

функцій [3]. 

Слід зауважити, що в науковій літературі присутні різні погляди щодо сутності 

поняття «інтеракція», яку ототожнюють, з одного боку, зі взаємними діями та 

взаємним впливом, а з іншого – розкривають через певні контакти або спосіб 

реалізації спільної діяльності, спілкування тощо. 

Оскільки соціальна робота як професійна діяльність безпосередньо заснована на 

інтеракції і комунікації, то особливий інтерес становить погляд Т. І. Сили щодо 

сутності поняття «інтеракція», яку автор розкриває через такі компоненти: 

когнітивний – охоплює систему уявлень учасників взаємодії щодо себе, партнера та 

ситуації взаємодії; афективно-мотиваційний – відображає ставлення, потреби, 

мотиви, цілі учасників інтеракції, що спонукають їх до дії та взаємовпливу; 

конативний (поведінковий) – полягає в опосередкуванні інтеракції змістом діяльності, 

з приводу якої вона відбувається, та характеризує ефективність організації, 

налагодження та підтримки інтеракції соціальним працівником [5]. 

Організація професійної підготовки студентів до вуличної соціальної роботи на 

засадах інтеракції дозволяє студентам «посісти» роль клієнта вуличної соціальної 

роботи та уявити, як його сприймає партнер або група по спілкуванню. Викладач, у 

свою чергу, має можливість керувати процесом навчання студентів та оволодінням 

ними знань і вмінь з вуличної соціальної роботи; спонукати їх до взаємодії щодо 

вирішення проблем клієнтів; формувати якості, необхідні для успішної комунікації, 

шляхом безпосереднього або опосередкованого впливу на студентів.  

Отже, організація професійної підготовки студентів до вуличної соціальної 

роботи на засадах інтеракції сприяє формуванню у студентів знань з основ 

конструктивного співробітництва; вмінь налагоджувати і підтримувати ефективні 

ділові стосунки з колегами, володіти технікою консультування для вирішення 

різноманітних соціально-психологічних проблем клієнтів; навичок міжособистістного 

спілкування з клієнтами, колегами та іншими фахівцями, а також таких якостей, як 

коммунікативність і ввічливість.  
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Organization professional training of students to street social work on the basis of 

interaction 

Thesis is revealed the essence of interaction in the general sense and in aspect of 

professional training future social workers. Didactic capabilities of interaction in 

organization professional training future social workers to street social work are also 

characterized. 
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ДОПОМОГА ПЕРШОКУРСНИКАМ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО 

НАВЧАННЯ У ВНЗ ЯК ОДНА З УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

 

Розкривається поняття якості освіти, аналізується якість вищої освіти в 

Україні, розглядаються чинники, що зумовлюють якість вищої освіти. Автор 

аналізує процес адаптації студентів до навчання у ВНЗ, та вказує на труднощі, з 

якими зустрічаються першокурсники. Соціально-психологічної допомоги та 

психолого-педагогічної підтримка студентів у процесі адаптації до навчання 

розглядається як одна з умов підвищення якості освіти.  

Ключові слова: якість освіти, адаптація, першокурсники, соціально-

психологічна допомога, психолого-педагогічна підтримка. 

 

Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві викликають необхідність 

забезпечення конкурентоспроможності фахівця будь якої галузі, що можливе лише за 

умови підвищення якості освіти та підвищення рівня кваліфікації випускників вищих 

навчальних закладів. Науковці визнають, що в останні роки спостерігається зниження 

якості вищої освіти в Україні. Зокрема, М. Згyровський, зазначає, що «в масовому 

вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих 

навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському 

ринку праці» [3].  

Питання якості освіти та механізмів її забезпечення стали предметом досліджень 

цілого ряду науковців: О. Алфьорової, В. Андрущенка, В. Астахова, В. Бакірова, 

Л. Беззубка, В. Вікторова, А. Вронстайн, О. Герасименк, Г. Дзоза, В. Журавського, 

В. Заболотного, В. Кальней, І. Козубцова, М. Кушнір, Ю. Колер, В. Лугового, 

С. Набойченка, В. Ткача, H. Хворостяни, та інших. 

Наукові дискусії велися і щодо визначення самого поняття «якість вищої освіти» 

і щодо показників якості вищої освіти, а також щодо чинників, що впливають на 

якість освіти та умов необхідних для її підвищення.  

На думку В. Вікторова, формулюючи поняття якості освіти, можна визначити її 

через складові, до яких зараховуються освітні стандарти, професіоналізм, сучасні 

технічні засоби навчання, сучасні педагогічні технології, якість навчання, навчально-
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виробнича база, освітній менеджмент, маркетинг, соціальне партнерство та 

багатоканальне фінансування [1]. 

Відповідно до нового Закону «Про вищу освіту»: якість вищої освіти – рівень 

здобутих особою знань, умінь, навичок тощо, що відбиває її компетентність 

відповідно до стандартів вищої освіти; якість освітньої діяльності – рівень організації 

освітнього процесу у ВНЗ, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань [2]. 

Аналізуючи основні чинники, які забезпечують якість освіти H. Хворостяна та 

М. Вєлікжаніна виокремлюють такі: професійна підготовка суб'єктів викладання, їхні 

особистісні якості; навчально-методичне забезпечення процесу підготовки 

викладачів; наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня знань 

суб'єктів учіння, що відповідає сучасним вимогам; застосування в навчально-

виховному процесі сучасних освітніх технологій; залучення суб'єктів навчально-

виховного процесу до науково-дослідницької діяльності; відповідність програм 

навчальних дисциплін сучасним вимогам; контакти з провідними іноземними 

фахівцями; належне матеріально-технічне забезпечення процесу підготовки; 

забезпеченість науковою літературою освітніх закладів; використання матеріалів 

психолого-соціологічних та інших досліджень; спрямованість викладання на 

формування соціальних якостей сучасного фахівця; стимулювання самостійної 

роботи суб'єктів навчання тощо [5]. 

Погоджуючись з вищезазначеними чинниками, що безперечно впливають на 

якість вищої освіти, хочемо зазначити, що важливе значення для підвищення якості 

освіти має особистісно-орієнтований підхід до студента як основного суб’єкта 

навчального процесу, адже дуже важливе значення у процесі здобуття освіти має 

ставлення студента до навчання, зокрема, його мотивація, а також успішна адаптація 

до навчання у ВНЗ.  

Проблемі адаптації студентів до навчання у ВНЗ присвятили свої дослідження 

різні науковці, зокрема, Т. Алексєєва, О Венгер, Л. Гармаш, О. Гречишкіна, 

Н. Дятленко, Л. Косарєва, Н. Коцур, І. Кулікова., Г. Левківська, Н. Любченко, 

А. Ніколаєва, А. Першина, О. Прудська, Є. Резнікова, Т. Скорбач, О. Солодухова, 

Ф. Хайруллін, А. Фурман, І. Шаповал та багато інших. Однак, на сьогодні ще 

недостатньо вивчено взаємозв’язок між адаптованістю студентів першокурсників до 

навчання, їхньою успішністю у навчанні та якістю знань. Крім того не достатньо 

розроблені та описані в науковій літературі шляхи допомоги студентам 

першокурсникам в успішній адаптації до навчання. Саме цьому питанню маємо на 

меті приділити увагу. 

Наші спостереження та бесіди зі студентами показують, що періоду психічного 

стану радості, успіху, віри в майбутнє, планування перспектив студентського життя, 

очікування початку навчального року у колишніх абітурієнтів настає цілком реальний 

і досить складний для більшості період адаптації, що охоплює, як правило, весь 

семестр. Практика показує, що не кожен першокурсник успішно включається до 

студентського життя. 

Специфіка процесу адаптації студентів у ВНЗ визначається насамперед зміною 

умов життєдіяльності студентів у зв'язку зі вступом до навчального закладу. 

Соціально-психологічна адаптація першокурсників має специфічні особливості й 

обумовлена пристосуванням студентів до умов вищої школи.  

Вступ до вищого навчального закладу призводить до руйнування роками 

вироблених установок, навичок, звичок, певних ціннісних орієнтацій колишніх 



180 
 

школярів, а також до втрати вже налагоджених взаємин з однокласниками, що 

тривали не один рік. Зі вступом до ВНЗ юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні 

для них умови, що неминуче спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов'язані з 

цим емоційні переживання. Соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату 

сформованих позитивних установок і ставлень студента-першокурсника. Важким 

наслідком дезадаптації є стан напруженості і настороженості новачків, зниження 

їхньої активності у навчанні, зниження інтересу до громадської роботи, погіршення 

поведінки, невдачі на першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, 

розчарування у життєвих планах. 

Труднощі, з якими зустрічаються першокурсники у перші ж місяці навчання 

бувають дуже різні. Найбільш типовими і розповсюдженими є труднощі пов'язані з 

організацією розумової праці у ВНЗ. У багатьох першокурсників відсутні навички 

самостійної навчальної роботи: вони не вміють конспектувати лекції, працювати з 

підручниками, першоджерелами, аналізувати інформацію великого обсягу і чітко 

викладати свої думки. Опитування першокурсників з метою виявлення труднощів у 

перші місяці навчання показало, що найбільш незвичними для них є інші порівняно зі 

шкільними, методи навчання, та організація навчального процесу, великий обсяг 

самостійної роботи, відсутність постійного контролю за успішністю, накопичувальна 

система балів за різні види роботи та необхідність проявляти ініціативу на 

семінарських заняття, навчання за розкладом першого та другого тижня, навчання у 

різних корпусах, необхідність переміщатися з одного корпусу у інший та інші. 

Результати опитування свідчать, що найбільш значимим фактором, що негативно 

позначається на працездатності й успішності студентів, виступає їхнє невміння 

організувати свою роботу. Крім того, у першокурсників часто виникає проблема 

адаптації до умов життя в незнайомому місті, гуртожитку, налагодження взаємин з 

товаришами по кімнаті, питання самообслуговування. 

Студенти зустрічаються також із труднощами, зумовленими психологічною 

непідготовленістю до освоєння обраної професії, частина першокурсників 

недостатньо усвідомлюють специфіку професії яку вирішили здобути, є такі вибір за 

яких зробили батьки, або вони обрали певну спеціальність лише через те, що не 

змогли вступити, на ту яка їм подобається. 

Для того щоб процес адаптації першокурсників проходив успішніше їм 

необхідно надавати кваліфіковану соціально-психологічну допомогу та психолого-

педагогічну підтримку. Тому важливу роль у процесі адаптації першокурсників до 

навчання відіграє ефективна діяльність у ВНЗ психологічної служби, мета якої – 

сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх фахівців. 

Основними напрямами роботи такої служби повинні стати такі: психопрофілактична 

робота серед студентів та викладачів; психодіагностична робота серед студентів; 

психокорекційна та психотерапевтична робота зі студентами; консультативна робота 

на замовлення студентів та викладачів; просвітницька робота. Незважаючи на те, що 

доцільність психологічної служби у ВНЗ є очевидною і у науковій літературі 

знаходимо науково-методологічне обґрунтування моделі та технології її діяльності [4] 

, на практиці такі служби не завжди працюють належним чином, зокрема через брак 

фінансування їх діяльності. Як правило, на практиці допомагають студентам 

адаптуватися до навчання студенти старших курсів, куратори академічних груп за 

підтримки заступники деканів з виховної роботи та працівники відділів з 

гуманітарних питань. Надати допомогу першокурсникам можуть також викладачі з 

розумінням ставлячись до їхніх труднощів. Викладачі, які самі іноді бувають 
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перевтомлені та переживають емоційне вигорання, не завжди виявляють до студента 

елементарну повагу та доброзичливість, не кажучи вже про безумовне прийняття його 

як особистості. Це призводить до виникнення напруги, тривоги у студентів, особливо 

в ситуаціях оцінювання, контролю, до зниження самооцінки, зневіри у своїх 

можливостях та здібностях. Як наслідок – ефективність підготовки спеціаліста 

знижується. Отже, як бачимо студентам першокурсникам необхідна допомога у 

процесі адаптації до навчання, своєчасне та якісне надання якої сприятиме 

підвищенню успішності кожного студента зокрема та якості освіти загалом.  
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Kubiak Natalia Ivanivna 

Help for first-year students in the adaptation to studying in higher education as 

one of the conditions of improving the quality of education 

The article reveals the concept of quality of education analyzes the quality of higher 

education in Ukraine, examines the factors that determine the quality of higher education. 

The author analyzes the process of adapting students to higher education, and points to the 

difficulties faced by the first-year students. Socio-psychological assistance and 

psychological and pedagogical support of students in the process of adaptation to education 

is considered as one of the conditions for improving the quality of education. 

Key words: quality of education, adaptation, first-year students, social psychological 

help, psychological and pedagogical support. 
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Реформування вищої освіти в Україні виставляє відповідні вимоги до якості 

підготовки майбутнього фахівця. У вищих військових закладах України важливе 

місце серед якісних вимог до їхніх випускників займає рівень сформованості 

політичної культури майбутніх офіцерів. Це зумовлено складними завданнями 

розбудови громадянського суспільства в Україні, низьким рівнем сформованості 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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інтегративних якостей політичної культури як серед офіцерського складу військових 

підрозділів, так і, зокрема, учасників бойових дій у сучасній російсько-українській 

війні. 

Політична культура є однією з найважливіших інтегральних властивостей 

особистості і разом із духовною, релігійною, моральною, правовою, громадянською, 

демократичною культурами людини виступає серцевиною її світоглядного 

світобачення, осердям побудови сучасного громадянського суспільства в Україні на 

демократичних, правових, інтернаціональних засадах.  

На нашу думку, політична культура особистості в контексті культурологічно-

синергетичної парадигми характеризується мірою і є результатом сформованості 

суспільно значущих політичних якостей, генетично заданих і соціально набутих у 

процесі функціонування механізму внутрішньої ціннісно-смислової регуляції 

політичної діяльності та включення у систему відповідних зовнішніх політичних 

відносин упродовж життєдіяльності та самореалізації особи [В. Костів, 2015]. У 

політичній культурі, як і в інших культурах людини виокремлюють різні структурні 

елементи, властиві саме цій культурі, а не іншій. 

Серед суспільно значущих політичних якостей виділяємо такі інтегративні 

якості політичної культури людини: системні якості першого порядку – політична 

компетентність (політична поінформованість; політична соціалізованість; 

відкритість, свободолюбивість; демократичність; лібералізм); політична 

ідентичність (суверенність; націонал-патріотизм; національна ідейність, вірність ідеї 

національного державотворення; політична цілеспрямованість; національна 

одномовність); політична відповідальність (політична ініціативність; політична 

обов’язковість; політична мужність; політичне лідерство; політична 

консолідованість); політична позиційність (політичний плюралізм; політична 

гнучкість; політична толерантність; політична амбівалентність; політична 

жертовність, самозречення, конформізм) та системні якості другого порядку – її 

політичну спрямованість (патріархальну, підданську, партисипативну, активну 

професійно зорієнтовану). 

На основі проведеного дослідження стверджуємо, що в сучасному світі 

політична культура характеризується комбінацією чотирьох типів спрямованості 

політичної діяльності конкретної особи – патріархальної, підданської, 

партисипативної та активної, професійно зорієнтованої [Almond G., Verba S., 1963, p. 

17–22].  

У кожної особи виявляється домінування окремої спрямованості (40 % і більше у 

стовідсотковому вияві загальної її спрямованості), 30 – 39 % – яскрава вираженість 

окремого виду спрямованості, 20 – 29 % – середня вираженість і менше 19 % – слабке 

вираження окремого виду політичної спрямованості). Для визначення 

результативності таких видів спрямованості в конкретних курсантів вищих 

військових закладів – майбутніх офіцерів – нами розроблена методика виявлення 

рівня спрямованості політичної культури особистості (автори В. Костів, М. Левко). 

Тест містить 92 твердження: по 20 питань для чотирьох видів спрямованості та 12 

питань – шкала правдивості. Результати обстежень рівня сформованості політичної 

спрямованості курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів) засвідчують в основному про переважання підданського та 

парсипативного видів політичної спрямованості курсантів. 

Експрес-методика дослідження креативних якостей особистості на основі 

технологічного підходу “Кваліметричний профіль” (автори В. Костів, М. Левко). 
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Із метою якісного встановлення об’єктивних результатів вивчення рівня 

сформованості означених інтегративних якостей креативної культури особистості 

необхідно відібрати реальні показники і критерії оцінювання кожної з цих якостей. 

Психологічною наукою і практикою на нинішній час напрацювано відповідний 

арсенал психодіагностичних методик, які певною мірою можна використовувати для 

вивчення окремих креативних якостей старшокласників. 

У цьому підрозділі покажемо можливості психодіагностичного інструментарію, 

сконструйованого на основі наведеної вище системно-синергетичної моделі 

формування креативної культури особистості. 

До кожної з підсистем цієї моделі ми розробили відповідні опитувальники, які 

дозволяють оперативно встановити рівень сформованості структурних елементів 

креативної культури особистості, скориставшись таким психодіагностичним 

підходом, як технологія „Кваліметричний профіль” (в основу цієї технології 

покладено розробки в сфері стратегічного менеджменту і кваліметрії, виконані 

доктором економічних наук, завідувачем кафедрою управління персоналом 

Міжрегіональної Академії управління персоналом Г. Дмитренком [1998, 4–10].  

У цьому відборі ми виходили з припущення, що повністю об’єктивно вивчити 

кожну з цих інтегративних якостей, а їх у цілісній системі креативної культури 

особистості міститься приблизно 60 – 70 параметрів, можна тільки на основі 

відпрацьованого комплексного супертесту, за аналогією з MMPI (Мінесотським 

багатовимірним особистісним опитувальником), в якому міститься батарея тестів (87 

– основних та 13 додаткових). Щодо створення комплексного тесту для вимірювання 

креативної культури особистості – це справа майбутнього. Тому ми й обмежилися 

створенням варіанту методики для експрес-діагностики креативних якостей 

особистості, побудованої на основі технологічного інструментарію „Кваліметричний 

профіль”. 

Розроблені опитувальники дають змогу визначати співгармонійність виділених 

якостей на рівні трьох підсистем: 1) моделі креативної поведінки особистості (умовна 

назва „Опитувальник МП (моделі поведінки)”; 2) системної властивості другого 

порядку – спрямованості креативної поведінки (умовна назва „Опитувальник СФ 

(системна функція)”; 3) системних якостей „першого порядку”, що виступають 

водночас соціальними якостями „другого порядку” – креативних якостей (умовна 

назва „Опитувальник КЯ (креативні якості)”; 4) соціальних якостей першого порядку 

– креативних відносин особистості (умовна назва „Опитувальник КВ (креативні 

відносини)”. За ними також можна підрахувати загальний коефіцієнт 

співгармонійності креативних якостей у наведеній цілісній системі, що дає змогу 

встановити загальний профіль креативної культури особистості. 

У табл. 1 показано, в якості зразка, ознаки, критерії (вагу та оцінку) рівня 

сформованості політичних відносин у такому симптомокомплексі, як політична 

компетентність (прояви поінформованості, соціалізованості, відкритості 

(свободолюбивості), демократичності, лібералізму), а в табл. 2 – опитувальник для 

оцінки інтегративних політичних якостей курсантів. 

Таблиця 1 

Критерії політичних якостей особистості (вага, оцінка) 
№ Фактор Критерії фактору політичної компетентності Значу-

щість 

1 Прояв політичної 

компетентності 

Вага 0.05 

1. Завжди проявляє політичну компетентність, здатність 

аналізувати політичні події, діяльність політичних партій 

рухів 

1.0 
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2. Більшою мірою компетентний в політиці, здатний 

аналізувати політичні системи 

0.6 

3. Політичну компетентність виявляє ситуативно, від 

випадку до випадку  

0.4 

4. Рідко виявляє політичну компетентність  0.2 

5. Ніколи не виявляє політичної компетентності 0.0 

2 Прояв політичної 

поінформованості 

Вага 0.05 

1. Завжди поінформований щодо політичних подій, 

діяльності політичних партій, рухів 

1.0 

2. Більшою мірою поінформований щодо політичних подій, 

діяльності політичних партій, рухів 

0.6 

3. Поінформованість щодо політичних подій, діяльності 

політичних партій, рухів проявляє ситуативно 

0.4 

4. Рідко проявляє поінформованість щодо політичних подій, 

діяльності політичних партій, рухів  

0.2 

5. Ніколи не проявляє поінформованості щодо політичних 

подій, діяльності політичних партій, рухів  

0.0 

3 Прояв політичної 

соціалізованості 

Вага 0.05 

1. Завжди виявляє рівень політичної соціалізованості, 

спрямований на зміцнення спільності, доцентрових 

спрямувань соціуму; проявляє певний баланс політичної 

адаптованості й відокремлення в політичному житті 

суспільства 

1.0 

2. Більшою мірою проявляє рівень політичної 

соціалізованості 

0.6 

3. Політичну соціалізованість проявляє ситуативно  0.4 

4. Рідко проявляє політичну соціалізованість  0.2 

5. Ніколи не проявляє політичної соціалізованості  0.0 

4 Прояв відкритості, 

свободолюбивості 

Вага 0.05 

1. Завжди здатний бути відкритим, проявляє 

свободолюбивість у політичних колізіях 

1.0 

2. Більшою мірою здатний бути відкритим, проявляти 

свободолюбивість 

0.6 

3. Відкритість, свободолюбивість проявляє ситуативно 0.4 

4. Рідко проявляє відкритість, свободолюбивість  0.2 

5. Ніколи не проявляє відкритості, свободолюбивості  0.0 

5 Прояв 

демократичності 

Вага 0.05 

1. Завжди проявляє демократичність у поведінці, постійно 

дотримується демократичних положень свободи 

самовираження і т. под.  

1.0 

2. Здебільшого проявляє демократичність 0.6 

3. Демократичність проявляє ситуативно  0.4 

4. Рідко проявляє демократичність 0.2 

5. Ніколи не проявляє демократичності 0.0 

Прояв лібералізму 

Вага 0.05 

1. Завжди проявляє лібералізм, здатний дотримуватися 

вільнодумних поглядів, відступати від певних норм 

політичної діяльності  

1.0 

2. Здебільшого проявляє лібералізм 0.6 

3. Лібералізм проявляє ситуативно  0.4 

4. Рідко проявляє лібералізм 0.2 

5. Ніколи не проявляє лібералізму 0.0 

 

Таблиця 2 

Оцінка інтегративних політичних якостей курсантів
 

№ 

пп 

 

 

Прояви якостей 

Якість 

прояв-

ляється 

завжди 

(1.0) 

Більшою 

мірою ча-

сто про-

являється 

(0,6) 

Якість 

проявля-

ється 

ситуативно 

(0,4) 

Якість 

слабо 

прояв-

ляється 

(0,2) 

Виступає в 

проти-

лежному 

значенні 

(0,0) 

1.1 Політична компетентність       
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1.2 Політична поінформованість      

1.3 Політична соціалізованість      

1.4 Відкритість, свободолюбивість      

1.5 Демократичність      

1.6 Лібералізм      

2.1 Політична ідентичність       

2.2 Суверенність       

2.3 Націонал-патріотизм      

2.4 Національна ідейність, вірність 

ідеї національного державо-

творення 

     

2.5 Політична цілеспрямованість      

2.6 Національна одномовність      

3.1 Політична відповідальність      

3.2 Політична ініціативність       

3.3 Політична обов’язковість      

3.4 Політична мужність      

3.5 Політичне лідерство      

3.6 Політична консолідованість      

4.1 Політична позиційність      

4.2 Політичний плюралізм      

4.3 Політична гнучкість      

4.4 Політична толерантність;       

4.5 Політична амбівалентність      

4.6 Політична жертовність, 

самозречення, конформізм 

     

 

Загальна вага всіх означених елементів методики становить 1,0 бала, з них: 

блоки „моделі поведінки” і „системної функції” – по 0,2 бала; блоки креативних 

відносин та креативних якостей – по 0,3 бала. Поточне оцінювання елементів за 

кожною методикою здійснюються згідно з означеними в методиці критеріями: якість 

проявляється завжди (1.0 бал); більшою мірою, часто проявляється (0,6 бала); якість 

проявляється ситуативно, від випадку до випадку (0,4 бала); якість слабо 

проявляється (0,2 бала); якість не проявляється, виступає в протилежному значенні 

(0,0 балів); володіє всіма переліченими нижче якостями (1,0 бал); має 4 з перелічених 

вище якостей (0,8 бала); має 3 із перелічених вище якостей (0,4 бала); має 2 і менше з 

перелічених вище якостей (0,0 балів). 

У табл. 3 подані критерії та вага факторів гармонійності за чотирма видами 

спрямованості в політичній діяльності: програмування – патріархальність, 

синхронізація – підданство, корекція – партисипативність, ефектор – професійна 

політична активність. Цей блок політичної спрямованості особистості – ще один крок 

до знаходження людиною своєї природної сфери самовизначення в політичній 

культурі особи. Спрямованість політичної діяльності особи передбачає узгоджене 

підданське (спрямованість у коловій моделі всередину) і партисипативне 

(спрямованість у колі назовні) виконання чотирьох системних функцій: програматор 

– відстеження змін у зовнішньому світі, синхронізатор – виконання внутрішніх 

оперативних завдань, коректор – виконання внутрішніх стратегічних завдань, ефектор 

– надання послуг, реалізація проектів. 

Фіксування динаміки цих показників, наприклад, за декілька місяців дає змогу 

зробити відповідні висновки для коректування своєї політичної поведінки.  

Таблиця 3 
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Показники системної спрямованості  

політичної культури майбутніх офіцерів 
 

№ 

Фактор Критерії фактору гармонійності Значу-

щість  

1. Про-

граму-

вання, 

патрі-

архаль-

ність 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 орієнтується на панівні політичні й громадянсько-правові цінності при дуже 

слабкому їх осмисленні; 

 не володіє знаннями про політику й політичні системи, не знає політичних 

лідерів, не може назвати основні політичні партії, рухи; 

 вважає, що його (її) участь у політиці безперспективна, не потрібна; 

 проявляє повний відрив від політичної діяльності;  

 володіє найнижчим рівнем сформованості основних політичних якостей. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

2. Син-

хроні-

зація, 

піддан-

ство 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 проявляє байдуже ставлення до політики, політичних систем, політичних 

партій і рухів, політичних лідерів; 

 політично індиферентний, зрідка бере участь у політичній діяльності; 

 орієнтується на чужу думку, погляд, підтримку будь-якої позиції, що 

виступає відповідним пристосуванням; 

 проявляє політичну лояльність, позицію “як усі, так і я”; 

 володіє низьким рівнем сформованості політичних якостей особистості. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

3. Корек-

ція – 

парти-

сипа-

тивність 

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 проявляє вміння братися до політичних справ за власним починанням, не 

чекаючи на зовнішню стимуляцію; 

 готовий помічати соціально-політичні проблеми й шукати шляхи їх 

розв’язання, проявляючи ініціативу; 

 вміє ставити перед собою нові завдання в політичній діяльності та втілювати 

їх; 

 проявляє зацікавленість, ініціативу й діловитість у громадсько-політичних 

справах 

 проявляє політичну активність, здатний і бажає брати на себе політичну 

відповідальність; 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 

4. Досяг-

нення 

кінце-

вого 

ефекту, 

профе-

сійно 

зорієн-

тована 

актив-

ність  

1. Володіє всіма переліченими нижче якостями: 

 здатний виконувати функції лідера в активній розбудові громадянського 

суспільства; 

 бере участь у створенні та діяльності політичних і громадських організацій, 

рухів; 

 часто бере участь в обговоренні нормативних документів, вирішенні 

соціально-політичних завдань, проблем; 

 виступає активним представником переговорів між владою та 

громадянським суспільством; 

 активно впливає на прийняття політичних рішень, реалізацію потреб та 

інтересів громадян. 

2. Має 4 з перелічених вище якостей. 

3. Має 3 з перелічених вище якостей. 

4. Має 2 і менше з перелічених вище якостей. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

0,4 

0,0 
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Таким чином, універсальною методикою для експрес-діагностики рівня 

сформованості креативних якостей є використання системи тестових опитувань, 

побудованих на основі технологічного підходу „Кваліметричний профіль”. У 

результаті обстежень виявляється загальний коефіцієнт гармонійності креативних 

якостей у цілісній системі креативної культури особистості, а також коефіцієнти 

чотирьох основних блоків – „моделі поведінки”, „креативних відносин”, „креативних 

якостей” та „креативної спрямованості” особистості. 
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ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА  

ВИЩОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Розкрито сутність основних вимог до особистості та професійної діяльності 

викладача вищої школи на початку ХХІ століття. Зроблено акцент на необхідності 

безперервного загального і професійного розвитку викладача нового типу. Приділено 

увагу специфіці формування необхідних особистісних і професійних якостей 

майбутнього викладача на етапі його підготовки у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: вища освіта, викладач вищої школи, особистість викладача, 

професійний розвиток, професійні якості. 

 

Зміни в житті суспільства закономірно призводять до змін і в освітній сфері. Як 

правило, вони реалізуються шляхом перегляду цілей, змісту, форм і методів навчання. 

Ефективність розвитку вищої школи в тій чи іншій країні залежить у значній мірі від 

адекватності її цілей сучасним освітнім тенденціям. 

Для вищої освіти початку XXI століття є характерною низка тенденцій, серед 

яких – інтернаціоналізація її змісту, досягнення стандартів світового рівня, 

безперервність професійної освіти протягом усього життя, перехід від предметного 

навчання до міжпредметно-модульного на компетентнісній основі. Змістом освітньої 

програми стає не лише опанування конкретної професії, а, передусім, освоєння 

ключових і професійних компетенцій, які дозволяють швидко реагувати на зміни, що 

відбуваються на ринку праці. Ці фактори забезпечують гнучкість професійної освіти, 

проте успішна реалізація поставлених цілей залежить від того, наскільки готові до 

цього викладачі. 

Більш високі вимоги суспільства як до системи освіти, так і до рівня освіченості 

й розвитку особистості змушують науковців акцентувати увагу на надзвичайно 

важливій ролі особистості викладача-професіонала у процесі підготовки майбутніх 

фахівців. Внаслідок цього змінюються і зростають вимоги до наукової та методичної 

підготовки викладача вищого навчального закладу, оскільки підвищення якості 

mailto:v.lisoviy@chnu.edu.ua
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підготовки професорсько-викладацького корпусу є однією із важливих складових 

реформування освітянської галузі в Україні, що визначено нещодавно прийнятими 

Законами України «Про вищу освіту» (2015), «Про освіту» (2017) та іншими 

нормативними документами. 

Кваліфікація «педагог вищої школи» та цілеспрямована професійна підготовка 

фахівців до цієї діяльності почали набувати автономного статусу лише на початку 

двадцять першого століття. О. І. Гура зауважує, що це обумовлено цілою низкою 

причин: з одного боку, специфікою історичного шляху розвитку вітчизняної вищої 

школи, її переважно когнітивною спрямованістю, ідеологічністю, централізованістю 

та ін.; з іншого боку, – «актуалізацією потреби у педагогові, який є не лише 

висококласним фахівцем у дисципліні, яку він викладає, у своїй спеціальнонауковій 

галузі, але який має високий рівень загальної психолого-педагогічної компетентності, 

викладацької майстерності» [1, с.3]. О. Л. Сидоренко, О. Ф. Волобуєва наголошують 

на тому, що викладач третього тисячоліття повинен не просто адаптуватися до 

стрімких соціальних, економічних, ідеологічних змін, але й уміти аналізувати сучасні 

процеси, прогнозувати їх розвиток, накреслювати шляхи подальших перетворень [1], 

[4]. 

М. М. Фіцула акцентує увагу на таких якостях викладача вищого навчального 

закладу, як усвідомлення свого громадянського обов'язку, виховання гідних громадян 

країни, висококваліфікованих спеціалістів; досконале володіння своїм предметом; 

майстерне володіння методикою викладання, управління навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів; педагогічна вираженість (як своєрідна установка на педагогічну 

діяльність і психологічна готовність до неї); розумна любов до студентів у поєднанні 

з вимогливістю; ерудованість, широта інтересів; творчий підхід до справи; здатність 

перевіряти та аналізувати власний досвід; високі моральні якості; уміння володіти 

власною емоційно-вольовою сферою; цілеспрямованість, ініціативність, 

дисциплінованість, вимогливість до себе та інших; педагогічна спостережливість і 

уважність; натхнення та інтуїція; досконале володіння мовою і мисленням; оптимізм; 

педагогічний такт; здоров'я і зовнішній вигляд. На думку автора, сукупність 

перелічених особистих якостей викладача формує його авторитет, тобто 

загальновизнану студентами значущість його достоїнств і основану на цьому силу 

його виховного впливу [5]. 

Станом на кінець ХХ століття в теорії та практиці вищої школи було розроблено 

декілька моделей викладача вузу. Так, на IX Міжнародному педагогічному конгресі 

(1986 р.) була схвалена модель, розроблена вченими Бельгії. Вона включала три 

блоки характеристик, а саме вимоги до викладача як особистості (широта поглядів, 

адаптивність, інтерес до нововведень, готовність взяти на себе відповідальність, 

контактність, емоційна стійкість тощо); вимоги до викладача як фахівця (солідна 

академічна освіта, глибокі знання в галузі навчання та інших областях); вимоги до 

викладача як професіонала (володіння методами і засобами навчання, методами 

дослідження тощо). У вітчизняній педагогіці вимоги до викладача вузу традиційно 

включають такі функції, як дослідження, проектування, конструювання, організація, 

комунікація. Зокрема, дослідницька функція націлює педагога на творчість, уміння 

витягувати нові знання з різних джерел, удосконалювати навички логічного 

мислення, ставити нові педагогічні завдання. Функція проектування безпосередньо 

пов'язана з попередньою. Вона припускає наявність навичок планування педагогічної 

діяльності, вміння знайти методи вирішення освітніх завдань. Конструктивна функція 

виражається в умінні здійснювати відбір навчально-виховної інформації, створювати 
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нові педагогічні технології, контролювати ступінь засвоєння навчальних дисциплін 

молоддю. Організаторська функція передбачає наявність навичок управління 

психічним станом того, хто навчається, коректувати і прогнозувати його пізнавальні 

можливості. Комунікативна функція націлює педагога на суворе, але доброзичливе, 

довірливе ставлення до школярів і студентів, а також на створення єдиного 

морального і психологічного простору в навчально-виховному процесі. 

Сучасні науковці звертають велику увагу на формування необхідних 

особистісних і професійних якостей майбутнього викладача ще на етапі його 

підготовки у вищому навчальному закладі. Так, О.В. Глузман зазначає, що одним із 

найвагоміших завдань системи педагогічного університетської освіти є визначення 

профілю майбутнього фахівця-викладача, його індивідуальної концепції 

професійного розвитку. Такий профіль цілком залежить від тих професійних функцій, 

які виконуються майбутнім педагогом, а також від інтенсивності відтворення обсягу 

знань, необхідних фахівцеві. Спеціаліст вузького профілю (викладач-предметник) – 

це педагог, який володіє системою фундаментальних спеціальних, психолого-

педагогічних і методичних знань, умінь, способів дій, необхідних для виконання 

функцій викладача певної навчальної дисципліни. Спеціаліст комплексного профілю 

(викладач-предметник, практичний психолог; викладач-предметник, дослідник) – 

педагог із системними знаннями і поліфункціональною діяльністю. Спеціаліст 

інтегративного профілю (викладач-предметник, дослідник, менеджер освіти) – це, 

передусім, педагог з універсально-функціональної діяльністю і універсально-

синтетичними знаннями. Найбільш затребуваною, на думку автора, є професійна 

діяльність педагога інтегративного профілю, головною властивістю якої має бути 

володіння декількома видами діяльності, характерними для взаємодії педагога з 

цілісної педагогічної системою. Майбутній фахівець інтегративного профілю повинен 

бути готовий до виконання своїх функціональних обов'язків на всіх стадіях 

педагогічного процесу (діагностичній, проектувальній, організаційній, формувальній, 

контрольно-перевірочній, інтерпретаційній) [2]. 

Отже, сучасні умови та особливості педагогічної діяльності у вищому 

навчальному закладі передбачають принципово нові вимоги до особистості 

викладача, не лише реалізує себе у професії, суттю якої є трансляція знань, але й 

виконує високу місію творення особистості. Тому надзвичайно важливим нині є 

безперервний загальний і професійний розвиток викладача нового типу, для якого 

мають бути притаманними високий рівень громадянської відповідальності, соціальна 

активність, духовна культура, інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, 

готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень, потреба в 

постійній самоосвіті й готовність до професійного самовдосконалення. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ  

НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

У статті розглядається проблема формування творчого стилю педагогічної 

діяльності, аналізуються можливості інноваційних технологій навчання задля 

формування творчого стилю педагогічної діяльності. Визначається необхідність 

організовувати навчання студентів ВНЗ за інноваційними дидактичними 

технологіями.  

The problem of forming of creative style of pedagogicalactivity is examined in the arti

cle, possibilities of innovativetechnologies of studies are analysed for the sake of formingofc

reative style of pedagogical activity. A necessity to organizethe studies of students of Institus

hion of higher learningafter innovative didactics technologies is determined. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Якість освіти сучасної 

української школи цілком залежить від готовності учителя зацікавлювати учнів, 

випереджати їх знання та уміння, бути для них рушійною силою у цілісному 

педагогічному процесі. Сучасний студент також потребує не передачі на заняттях 

навчальної інформації, а креативності і діяльності у різних видах роботи у навчально-

виховному процесі. Зважаючи на це, вважаємо, що сформований творчий стиль 

педагогічної діяльності майбутніх педагогів забезпечуватиме готовність до творчості 

майбутніх педагогів у педагогічному процесі загальноосвітньої школи, викликатиме 

бажання проводити уроки у школі не шаблонно, а цікаво й оригінально, що 

змицнюватиме мотивацію навчання учнів і захоплюватиме їх. Тому під час 

теоретичного навчання у ВНЗ рушійною силою для цього стає застосування 
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викладачами на лекційних і семінарських заняттях інноваційних дидактичних 

технологій. 

Під стилем педагогічної діяльності розуміємо стійку систему дій і підходів 

вчителя, яка проявляється через перевагу системи методів і прийомів навчання та 

виховання, через рівні й уміння педагога вирішувати педагогічні завдання, через 

ставлення його до учнів та до результатів власної педагогічної діяльності. Стиль 

педагогічної діяльності може бути авторитарним, демократичним, ліберальним та 

попускним [1]. Кожен із названих стилів педагогічної діяльності формує відповідний 

стиль навчання, що характеризує ефективність стилю діяльності вчителя, і може бути: 

розпізнавальним, репродуктивним, евристичним, творчим. Найефективнішим, що 

відповідає сучасним вимогам формування особистості, є демократичний стиль 

діяльності педагога на творчому рівні, який забезпечує свободу творчого розвитку 

особистості, створює творче навчальне середовище та забезпечує розвиток 

продуктивних стилів навчання учнів [1].  

Під творчим стилем педагогічної діяльності розуміємо стійку систему 

професійних знань, навичок, умінь, особистісних якостей та властивостей особистості 

педагога, що необхідні для створення творчого навчально-виховного середовища, яке 

б забезпечувало розвиток ініціативи, самостійності та творчості учнів у процесі 

професійної діяльності педагога.  

Безумовно, сформувати творчий стиль педагогічної діяльності можна лише при 

безпосередньому здійсненні цієї діяльності (у ВНЗ це є педагогічна практика), але 

неперервного характеру цьому процесу надає, на нашу думку, початковий етап 

формування ТСПД – це професійна орієнтація та накопичення знань, який 

здійснюється під час вивчення студентами дисциплін психолого-педагогічного циклу. 

Задля формування ТСПД майбутніх педагогів рекомендуємо проводити нестандартні 

лекції, практично-семінарські заняття. Зміст вивчення психолого-педагогічних 

дисциплін повинен бути зорієнтований на розвиток ініціативи та самостійності 

студентів. Усе це характерно для інноваційних технологій навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 

даної проблеми, дозволяє узагальнити когорти науковців. Зокрема проблеми 

творчості висвітлюються у працях В.Загв'язинського, В.Кан-Калика, Н.Кічук, 

З.Левчук, В.Моляко, М.Нікадрова, О.Пєхоти, Н.Посталюк, М.Поташника, С.Сисоєвої. 

Різноманітні аспекти професійної підготовки розглядаються С.Архангельським, 

Ю.Бабанським, Н.Кузьміною, Л.Рувінським, В.Сластьоніним. Наукові роботи А. 

Алексюка, В.Коцура, С.Нікітчиної, В.Кременя, П.Сауха присвячені загально-

теоретичним, науково-практичним проблемам інноваційної парадигми у вищій школі, 

окремим прогресивним формам і технологіям навчання, досвіду та перспективам їх 

використання в освітній практиці [2, 3, 4, 5].  

Формування цілей статті спрямоване на розрізнення понять «педагогічна» і 

«дидактична» технології, проаналізувати вплив інноваційних технологій на 

формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж розглянути сутнісні 

ознаки інноваційних технологій, уточнимо ключові поняття «інновація», «педагогічна 

технологія», «дидактична технологія». У педагогічній інтерпретації інновація 

означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу [6, 

с. 581]. Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну 

системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Інноваційні 

педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне 
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впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів 

педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення 

його мети до очікуваних результатів» (І. Дичківська). У значенні продукту діяльності 

визначимо інновацію як оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних 

дій і засоби. В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, 

методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не 

використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного 

процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і 

ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання й освіти [6, с. 23]. 

Якщо звертатися до джерел поняття "технологія", то ми повинні зафіксувати, що 

воно походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. 

Технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена 

майстерність. 

Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно існують 

в Україні, визначаємо головні недоліки традиційної системи навчання, а саме: 

авторитарний стиль керівництва; домінування пояснювально-ілюстративного типу 

навчання і репродуктивної діяльності учнів; перевагу фронтальної роботи, 

обмеженість діалогічного спілкування; породжені цими факторами невміння і 

небажання дітей учитися; відсутність у них поцінування освіти, самоосвіти 

(саморозвитку).  

Навчальна (дидактична) технологія - поняття близьке, але не тотожне 

поняттю "педагогічна технологія". Навчальна технологія окреслює шляхи засвоєння 

конкретного навчального матеріалу в межах навчальної дисципліни, теми, проблеми. 

Дидактична технологія потребує чіткого визначення цілей навчання, спеціального 

структурування навчального змісту, адекватних йому форм і методів навчання. За 

означенням ЮНЕСКО технологія навчання - це системний метод створення, 

застосування і визначення усього процесу навчання і засвоєння знань з урахуванням 

технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням 

оптимізацію освіти. 

Реалізуються дидактичні технології засобами педагогічної техніки, яку 

розглядаємо як комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогу для чіткої й 

ефективної організації навчальних занять, ефективного застосування на 

практиці методів педагогічної взаємодії в системі "викладач (учитель) - студент 

(учень)".  

Значна частина науково-педагогічних працівників не бачить відмінності між 

методикою і технологією. Методика у своїй основі має сукупність рекомендацій з 

організації та проведення навчального процесу, а дидактична технологія – низку 

принципових аспектів, а саме [9]: організований, цілеспрямований, педагогічний 

вплив і вплив на навчальний процес; змістовна техніка реалізації навчального 

процесу; опис процесу досягнення планованих результатів навчання, тобто 

досягнення цілей навчання; процес навчання як система, що об'єднує особистісний та 

колективний пошук, який враховує всі взаємозалежні елементи педагогічної системи; 

методологічна основа методики, оскільки методика знаходить у технології своє 

обґрунтування і побудову; процесуальний, динамічний характер процесу навчання, на 

відміну від методики, яка дає цілком конкретні рекомендації; орієнтація не на один 

предмет і на досягнення однієї меті, а на універсалізацію підходів до вивчення 

навчального матеріалу; орієнтація тих, які навчаються, тоді як методика орієнтована 

на викладача. 
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Серед сучасних технологій навчання, своєчасність і корисність яких 

підтверджена досвідом роботи ВНЗ, виокремлюємо особистісно-орієнтовану, 

інтеграційну, колективної дії, інформаційну, дистанційну, творчо-креативну, 

модульно-розвивальну тощо.  

Метою особистісно орієнтованого навчання є виявлення суб'єктного досвіду 

кожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні його 

індивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації. Ключовим є 

термін "суб'єктний досвід" означає досвід життєдіяльності, набутий до навчання в 

конкретних умовах родини, навколишнього середовища, в процесі сприймання та 

розуміння нею світу людей і речей. У навчальному процесі відбувається "зустріч" 

того, що вивчається, та суб'єктного досвіду, його "окультурювання", збагачення. 

Головними завданнями особистісно орієнтованого навчання є [9]: розкриття 

індивідуальних пізнавальних можливостей; розвиток індивідуальних пізнавальних 

здібностей; допомога в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, 

самовизначенні; формування культури життєдіяльності, яка дає можливість 

продуктивно будувати власне життя. 

Суть інтегрованого (інтеграційного) навчання полягає в тому, що це така 

будова навчального курсу, в якому окремі розділи тісно поєднані і максимально 

мають використовуватись можливості такого поєднання. Акцентуємо увагу, що 

інтеграція має розумітись не просто як поєднання, а взаємопроникнення двох або 

більше предметів. Це не просто поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле на 

основі спільного підходу.  

Метою інтегрованого навчання є формування в учнів цілісного уявлення про 

навколишній світ, системи знань і вмінь; досягнення якісної, конкурентоздатної 

освіти; створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі вивчення 

загальноосвітніх предметів і предметів професійно-теоретичного циклу; активізація 

пізнавальної діяльності учнів на уроках; ефективна реалізація розвивально-виховних 

функцій навчання [11]. 

Інтеграція пожвавлює навчальний процес; економить навчальний час; позбавляє 

від перевтоми, зацікавлює. Застосування в навчальному процесі інтегрованих 

технологій та інтерактивних форм і методів навчання сприяє формуванню навичок і 

вмінь учнів, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, активної 

взаємодії учнів. Це така організація навчального процесу, за якої не можлива неучасть 

учня в колективному процесі пізнання, співнавчання, взаємонавчання. 

Колективне навчання — базується на організації навчального процесу в парах, 

склад яких може змінюватись. Спосіб колективного навчання дає можливість 

колективного співробітництва, і, одночасно, дає можливість самостійного мислення, 

що зумовлює розвиток мовлення та комунікативних здібностей учнів, що підвищує 

якість навчання. Технологія колективного навчання включає в себе три компоненти 

[9]: 

1. Підготовка навчального матеріалу (добір учителем навчальних текстів, 

додаткової літератури; розподіл навчального матеріалу на змістовні блоки; розробка 

завдань). 

2. Орієнтування учнів (у ході спеціальних тренінгів формування вміння слухати 

партнера, знаходити інформацію, працювати в умовах робочого шуму тощо; 

засвоєння правил роботи, способів обліку результатів навчання). 

3. Технологія проведення навчального заняття. 

Етапи заняття, яке базується на основі колективного навчання [9]: 
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 кожен учень індивідуально опрацьовує свою частину інформації; 

 обмін знаннями у парі (рольова гра „вчитель — учень”). Той, хто виконує роль 

учителя, пропонує свій варіант навчальної інформації, відповідає на поставлені 

запитання, пропонує контрольні завдання; 

 опрацювання вже нової, отриманої в парі, інформації та пошук нового партнера 

для взаємонавчання. 

Одночасно у класі вивчається кілька тем (як правило, три-чотири учні працюють 

над однією темою). Із самого початку перед кожним учнем ставиться мета 

опанування інформацією так, щоб уміти розповісти про неї та дати відповіді на всі 

запитання. 

Інформаційні технології навчання передбачають створення, впровадження та 

розвиток освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів. 

Головною метою цієї технології навчання є підготовка майбутнього працівника до 

повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства, підвищення якості 

педагогічного процесу ВНЗ.  

Перевагою інформаційної технології навчання є оперативне оновлення 

навчальної інформації у зв'язку з розвитком науки, техніки, культури; отримання 

оперативної інформації про індивідуальні особливості кожного студента, що 

уможливлює диференційований підхід до організації їх навчання і виховання; 

освоєння адекватних науковому змісту навчання й індивідуальним особливостям 

студентів способів донесення навчальної інформації; отримання інформації про 

результативність педагогічного процесу, що дасть змогу оперативно вносити в нього 

необхідні корективи. 

Дистанційна технологія навчання означає самостійне учіння за розробленою 

навчальною програмою викладача. Українські фахівці під час створення Українського 

центру дистанційної освіти погодилися під дистанційною формою навчання розуміти 

таку форму, яка використовує глобальні комп'ютерні комунікації і базується на 

індивідуальній роботі студентів з чітко підібраним навчальним матеріалом та 

активному спілкуванні з викладачами та іншими студентами. 

Модульно-розвивальна технологія представляє собою сукупність цілей, 

змісту, форм, методів і засобів розвивального навчання, яка забезпечує оптимізацію 

психосоціального росту викладача (вчителя) і студента (учня) шляхом реалізації 

вимог принципів проблемності і модульності [12]. 

Модульне навчання зорієнтоване на комплексне (різнобічне і різнорівневе) 

формування особистості, на розвиток індивідуальності, що здатна самореалізуватися 

під час педагогічної взаємодії; враховує умови і специфіку розвитку (дієвий, 

ситуаційний, середовищний, контекстний, вселенський) та внутрішній час їх 

реалізації (досуб’єктивний, доактуальний, актуальний, потенційний, ідеальний); 

використовується принцип єдності; 4) цільовим потребам модульно-розвивального 

навчання повною мірою відповідає міждисциплінарна категорія соціалізації, яка 

розкриває процес становлення особистості, вивчає оволодіння нею знаннями, 

нормами і цінностями, що притаманні даній історичній епосі, суспільству, соціальній 

спільності, групі; формує ставлення особистості до світу і самої себе, а також 

оволодіння знаннями, нормами, цінностями; важлива роль відводиться 

самоактивності особистості, яка стимулює саморозвиток, самоактуалізацію, 

самореалізацію, самоактивність. 

Творчо-креативна технологія створює умови для розвитку творчого мислення 

людини, активізує пізнавальну діяльність і спонукає до творчого мислення. Як 
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сучасна освітня інновація має на меті перетворити навчально-виховний процес у 

співпрацю викладача (учителя) і студента (учня) задля розвитку креативности і появи 

нових ідей. При такій технології на заняттях важливо, щоб не лише запамятався 

навчальний матеріал, але формулювались запитання, творилось нове, було 

інтерпретування, дискутування. Головним чинником такого навчання є ініціативність 

учнів. 

Ми підтримуємо думку Т. Захарчук, що у практиці вищої школи можна знайти 

чимало науково-педагогічних працівників, які або недостатньо орієнтуються в 

педагогіці, або невиразно уявляють її зміст. Вони працюють за інтуїцією, за своїми 

методами. Однак фрагментарне застосування різних способів навчання без 

урахування взаємозумовленості і взаємозалежності всіх елементів педагогічної 

системи лише збільшує протиріччя між цілями професійного навчання, зумовленими 

державними освітніми стандартами і соціальним замовленням, результатами якості 

підготовленості випускників.  

Для ефективного формування стилю педагогічної діяльності (яким, на нашу 

думку, є творчий стиль), особливості та зміст його навчально-пізнавальної, потрібно 

створити необхідні умови для розвитку креативності, творчості, ініціативності, 

самостійності. При цьому визначальне місце відводиться створенню навчального 

середовища, що забезпечували б розвиток процесу оволодіння та засвоєння 

професійних знань на високому – творчому рівні. Важливу роль відіграє розвиток 

творчої особистості студента, його ставлення до процесу та результатів формування 

його творчого стилю діяльності.  

Реалізація ідей інноваційно-творчого підходу у навчально-пізнавальній 

діяльності студентів у ВНЗ забезпечують, на нашу думку, інноваційні дидактичні 

технології.  

Висновки. Орієнтація на технологічний підхід із творчим пошуком викладачів 

базується на суворому визначення цілей навчання (чому і для чого?), відборі та 

проектуванні змісту (що?), управлінні навчальним процесом (як?), застосуванні 

методів і засобів навчання (за допомогою чого?), враховуючи необхідний рівень 

кваліфікації викладачів (хто?), методи оцінки досягнутих результатів навчання (чи 

так це?). У комплексному застосуванні це визначає сутність технологічного підходу 

до навчального процесу у ВНЗ.  

Підгрунтям формування ТСПД на сучасному рівні вищої освіти є ідеї модульно-

розвивального, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, творчо-креативного та 

інформаційного навчання, що забезпечують професійно-орієнтовний творчий 

розвиток особистості майбутніх педагогів. При цьому системна і систематична 

орієнтація на самостійність, саморозвиток, ініціативність, креативність стане 

рушійною силою формування у майбутніх педагогів творчого стилю педагогічної 

діяльності.  
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Проаналізовано дидактичні моделі освітньої системи країн Східної Європи, 

принципи порівняльно-педагогічного дослідження та можливості моделювання 

вітчизняного освітнього розвитку керуючись досвідом країн Східної Європи.  

Ключові слова: дидактичні моделі, моделювання освітнього розвитку, модель 

фахівця, принципи порівняльно-педагогічного дослідження. 

 

Реформування освіти України і піднесення її до рівня стандартів розвинених 

країн світу та інтеграція в міжнародний освітній простір є важливим завданням 

сьогодення. Необхідність модернізації педагогічної вищої освіти України відповідно 

до європейських стандартів, посилення її якісних показників, творчого застосування 

національних освітніх традицій, позитивного міжнародного педагогічного досвіду 

минулих років є як ніколи актуальним. 

Досвід країн Європейського Союзу в модернізації педагогічної освіти в умовах 

європейської інтеграції становить інтерес для української педагогічної спільноти. 

Незважаючи на певні культурно-історичні відмінності в становленні України і країн 

ЄС, функціональна подібність національних систем підготовки кадрів уможливлює 

використання європейського досвіду підготовки майбутніх педагогів-вихователів 

дошкільних закладів освіти в процесі їхньої підготовки у вищих навчальних закладах. 

Особливий інтерес викликає насамперед досвід нових членів ЄС – країн Східної 

Європи (Республіки Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та ін.), оскільки в 

недавньому минулому системи дошкільної освіти цих країн мали багато спільних рис 

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/pedagogichni-tekhnologiyi.html
http://social-science.com.ua/article/263
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із українською дошкільною освітою, зумовлених переважно подібністю соціального і 

політичного устрою держав, їхньою територіальною близькістю та національно-

культурною асиміляцією населення в окремих областях України, що межують з 

країнами Східної Європи – членами ЄС.  

Результати наукового аналізу свідчать, що досвід країн Східної Європи щодо 

організації змісту, форм та технологій неперервної педагогічної освіти в 

порівняльному педагогічному плані в нашій країні не вивчався. Тим часом у період 

реформування національної системи освіти виникає особливий інтерес до вивчення 

цього досвіду, оскільки економічні, політичні, соціальні й технологічні перетворення 

в цих країнах відбуваються приблизно в таких самих умовах, як і в Україні, хоч і з 

деяким випередженням. 

Система освіти зарубіжних країн завжди привертала увагу дослідників. 

Вивчення теоретичних розробок, аналіз результатів практичного дослідження, 

виявлення особливостей побудови навчального процесу на різних рівнях освіти та у 

різних типах навчальних закладів – не весь перелік проблем, які стали предметом 

дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Саме в контексті 

порівняльного аналізу ми звернули увагу на моделі підготовки майбутніх фахівців у 

системі вищої дошкільної освіти країн Східної Європи. 

Однією з актуальних проблем дослідження у вітчизняній педагогічній освіті є 

проблема підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі. Саме модель фахівця, її 

структурні елементи, умови формування та чинники професійного зростання. 

Поняття «модель» – це речова, знакова або уявна (мислена) система, що 

відтворює, імітує, відображає принципи внутрішньої організації або функціонування, 

певні властивості, ознаки чи (та) характеристики об’єкта дослідження. Розрізняють 

фізичні, математичні, педагогічні та інші моделі. Взявши за основу таке визначення, 

слід зазначити, що дидактичне моделювання розглядається як система дій, що 

забезпечує адекватне засвоєння (розуміння) модельованих властивостей, зв’язків і 

відношень пізнаваного і перетворюваного об’єкта (природного чи соціокультурного). 

Дидактичні моделі в процесі навчання відіграють особливу роль, тому що вони 

створені відповідно до логіки предмета навчання й можливостей суб’єкта, тобто того, 

кого навчають [5,с. 67-69].  

Вважають, що умовно всі моделі можна поділяти на три види: фізичні (що 

мають схожіть з оригіналом); предметно-математичні (їхня природа відрізняється від 

прототипу, але можливо математичний опис поведінки оригіналу); логіко-семіотичні 

(конструюються із спеціальних знаків, символів і структурних схем). Між названими 

типами моделей немає жорстких меж. Педагогічні моделі переважно належать до 

другої і третьої груп перерахованих видів . 

Мета статті – порівняльний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у 

системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи  

Виклад основного матеріалу. В умовах євроінтеграції виникає необхідність 

тісної співпраці університетів у сфері наукових досліджень та обміну професійним 

педагогічним досвідом для функціонування єдиного європейського освітнього 

простору. Численні програми обміну для науково-педагогічних працівників, спільні 

міжуніверситетські науково-дослідні проекти, залучення промислового сектора до 

процесу наукової діяльності майбутніх фахівців – усе це сприяє виведенню вищої 

академічної освіти країн Євросоюзу на якісно новий рівень – рівень 

інтернаціоналізації, що передбачає розвиток професійних зв’язків університетів на 

засадах міжнародної педагогічної та науково-дослідної співпраці [3]. 
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Поняття моделей та моделювання в педагогіці вищої школи, по-різному 

тлумачиться зарубіжними дослідниками (О.М. Моісєєв, М.М. Амосов, О.М. Дахін, 

В.О. Штофф):  

- модель – це певне відображення, образ реального об’єкта, що має певну 

схожість із ним у якихось відношеннях; 

- моделі – це структури зі спрощенням і перекручуванням, які відображають 

оригінал – його структуру і функції; … це ступінь спрощення (схематизації) 

оригіналу – об’єкта моделювання; 

- у педагогіці «модель» – це штучно створений об’єкт у вигляді схеми, 

фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, будучи подібним до 

досліджуваного об’єкта (або явища), відображає і відтворює в більш простому й 

узагальненому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язок і відношення між 

елементами цього об’єкта; 

- модель – це уявна або матеріально реалізована система, яка відображає або 

відтворює об’єкт дослідження, а отже, здатна, змінити його так, що її вивчення дасть 

нам нову інформацію про об’єкт. 

Отже, згадані вище поняття визначають як відображення фактів, речей та 

відносин у певній галузі знання у вигляді більш простої, більш наочної матеріальної 

структури. Процес побудови моделі називають моделюванням. Спираючись на 

визначення поняття «модель», слід зазначити, що моделювання – це процес 

ідеалізації реального об’єкта з виділенням певних характеристик (суттєвих сторін чи 

аспектів) з метою його вивчення.  

Модель фахівця – це опис того, до чого конкретний фахівець повинен бути 

придатний, до виконання яких функцій він підготовлений і які якості повинен мати 

[4]. 

Уявлення про модель значно розширюють знання видів та якостей моделей. 

Зокрема, моделі бувають: структурні, функціональні; дедуктивні та індуктивні, тобто 

в моделі може бути визначений перехід від загальних суджень до окремих або перехід 

від одиничних, окремих суджень до загальних; до якостей моделей зараховують їх 

адекватність та динамічність. Адекватність витлумачують як міру відповідності 

моделі реальному об’єкту, що вивчається. Динамічність – це безперервне 

відображення в моделях змін, що відбуваються в реальній дійсності [6, с. 91]. 

Модель спеціаліста, на думку дослідниці, – опис сукупності тих його якостей, 

що забезпечують успішне виконання завдань, які виникають у реальній професійній 

діяльності в системі дошкільного виховання, а також якостей, що сприяють його 

самонавчанню та саморозвитку з урахуванням потреб зазначеної системи [6, с. 91]. 

У процесі здійснення компаративного аналізу моделей підготовки майбутніх 

вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи ми спиралися 

на систему методологічних принципів, які, на нашу думку, дають можливість 

найбільш повного трактування досліджуваних явищ. Зміст принципів зумовлений 

результатами наукових теоретико-методологічних досліджень, а також специфікою 

нашого аналізу. Охарактеризуємо зміст визначених принципів порівняльно-

педагогічного дослідження: 

- принцип об’єктивності: орієнтує дослідника на розуміння певної 

суб’єктивності тієї інформації, з якою йому доводиться працювати, вміння оцінити 

ступінь цієї суб’єктивності, вміння і прагнення мінімізувати будь-який прояв 

суб’єктивності, що спотворює реальне положення справ; передбачає вивчення 

об’єктивних закономірностей, які визначають формування й розвиток системи 
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професійної освіти, зокрема такого її напряму, як дошкільна освіта; дослідження 

процесу підготовки фахівців дошкільної освіти в його багатогранності та 

суперечливості; 

- принцип детермінізму: визначення причин як сукупності обставин, які 

передують досліджуваній події чи явищу й викликають їх, врахування 

закономірностей зв’язків та взаємозумовленості досліджуваних явищ; 

фундаментальним ідеалом реалізації принципу детермінізму є пояснення 

досліджуваного явища; 

- принцип відповідності: використання теорій і концепцій, справедливість яких 

експериментально встановлено для процесу підготовки фахівців дошкільної освіти; 

відображає кумулятивний характер наукового знання; процес пізнання виступає не як 

зміна несумірних концепцій, а як перехід до більш загальних і адекватних теорій; 

- принцип системності: виявлення структури та організації системи підготовки 

фахівців дошкільної освіти, системи принципів управління нею та способами 

контролю отриманих результатів; передбачає встановлення між структурними 

елементами системи підготовки майбутніх фахівців зв’язків, які забезпечують 

цілісність її функціонування; 

- принцип усебічності: комплексний підхід до вивчення моделей підготовки 

майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи; 

передбачає повноту досліджуваних явищ; 

- принцип ретроспективності: вивчення історії становлення системи дошкільної 

освіти, врахування та аналіз соціально-економічних умов та чинників, які визначали 

напрями формування та становлення системи підготовки фахівців для дошкільної 

освіти; 

- принцип прогностичної спрямованості: визначення перспектив та 

пріоритетних напрямів розвитку системи вітчизняної дошкільної освіти на основі 

аналізу моделей та організації підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти країн 

Східної Європи; створення моделі фахівця відповідно до вимог сучасного 

вітчизняного суспільства та нормативно-правових актів Болонського процесу. 

Висновки. Аналіз нашого дослідження дає можливість визначити підходи та 

методики побудови педагогічних моделей. Вважаємо, що доцільно розрізняти два 

підходи до створення моделей: перший підхід базується на аналізі діяльності фахівця 

певного профілю підготовки; другий – формування моделі на основі ідей 

перетворення навчального процесу. Ми стверджуємо наявність двох типів моделей 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: моделі діяльності (пропонує 

професіограму фахівця, якого очікуємо як результат навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі) та моделі підготовки (системний опис всіх 

особливостей навчально-виховного процесу, що забезпечують підготовку фахівця 

визначеної кваліфікації).  

Аналізуючи різні тлумачення педагогів щодо сутності моделей підготовки 

майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи 

(О.М. Дахін, Ю.М. Кулюткін, В.Д. Шадриков, Н.О. Яковлєва, З.Б. Ішембітова), можна 

зробити такі висновки:  

- модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти є своєрідним 

реєстром, що охоплює сукупність особистісно-професійних рис, певний обсяг 

суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних знань, програму 

педагогічних умінь і навичок, необхідних для виконання фахівцем його професійних 

обов’язків;  



200 
 

- модель дає змогу прогнозувати конкретні шляхи, засоби, дії, завдання, 

критерії навчання і виховання студентів, удосконалювати програму формування 

особистості майбутнього фахівця; 

- модель є важливим засобом діагностичних та прогностичних процедур 

експериментальної роботи, коли необхідно вивчити рівні професійного розвитку 

студентів і визначити якість ефективності їхньої професійної підготовки загалом. 

Спираючись на аналіз моделей підготовки та узагальнюючи різні підходи щодо 

структури та змісту моделі підготовки майбутніх вихователів, ми можемо 

стверджувати про те, що обізнаність із сутністю різних моделей підготовки фахівців 

впливає на вибір змісту, форм, методів, засобів, прийомів організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів відповідно до конкретних умов навчання, а це 

сприяє інноваційному оновленню професійної педагогічної освіти загалом, 

визначенню теоретико-методичних засад підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти зокрема. 
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Важливим елементом культури сучасної людини є освіченість в галузі дизайну. 

Дизайн, як феномен сучасної культури, сприяє підвищенню якості життя людей і 

удосконалення соціально-культурних відносин між ними шляхом формування 

гармонійного предметного середовища і його компонентів у всіх сферах 

життєдіяльності людей для задоволення всього різноманіття їх матеріальних і 

духовних потреб [1, с.37]. Саме тому отримання дизайн-освіти повинно 

розпочинатись на стадії формування естетичних потреб та смаків, тобто з самого 

дитинства. 

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що процес впровадження та розвитку 

дизайн-освіти в Україні започаткований ще у 80-х роках минулого століття, а 

сучасний напрям країни на європейську інтеграцію вимагає пріоритетного вирішення 

цієї проблеми. 

Професійна дизайн-освіта є невід’ємною складовою українського національного 

дизайну і сприяє активізації не лише мистецької, але й академічної дизайн-освіти 

«...академічна дизайн-освіта є актуальною науковою проблемою. Є необхідність у 

розробці психолого-педагогічних умов, сприятливих для становлення академічної 

дизайн освіти поруч із технологічною і мистецькою» [3, с.63-67]. 

Концепція Нової української школи, гуманізація змісту профільного і 

професійного навчання вимагають соціокультурного підходу до викладання 

навчальних предметів з освітніх галузей «Технологія» і «Мистецтво», синтезу 

технічної і художньої творчості у процесі академічної дизайн-освіти. 

Дизайн – художньо-технічна діяльність із розробки промислових виробів з 

високими споживчими властивостями і естетичними якостями, з формування 

гармонійного предметного середовища житлової, виробничої та соціально-культурної 

сфер [2]. 

Зміст навчальних предметів початкової шкоди показує досить великі можливості 

для формування початкових знань учнів з основ дизайну. Не виключення становить і 

трудове навчання, яке охоплює різні види діяльності, втому числі і проектну, а тому в 

початкових класах його можна вважати пропедевтикою дизайн-діяльності.  

Важливу роль для впровадження початкової дизайн-освіти у школах може 

відіграти дизайн-підготовка майбутніх вчителів початкової школи. 

Одним із напрямків розвитку дизайнерських здібностей студентів на уроках 

трудового навчання, це надання їм теоретичних знань та практичних навичок 

обробки, трансформації і використання різних видів підручного матеріалу, що 

зазвичай підлягає утилізації, для виготовлення корисних саморобок, створення 

екологічних проектів перетворення штучного оточення людини з максимальним 

використанням цих матеріалів.  

Використовуючи отримані знання і вміння під час навчання молодших школярів 

на уроках праці дасть можливість виховувати в учнів здатності утилітарного пізнання 

світу з можливістю його подальшого перетворення, а самі діти, переробляючи і 

використовуючи викидні матеріали у великій мірі будуть залучатися до екологічного 

виховання, а сам процес проектування і творення з цих матеріалів сприятиме 

розвитку майстерності, фантазії та художнього смаку.  

Майбутні учителі початкової школи, у доступній для сприйняття формі, повинні 

вміти ознайомити учнів початкових класів з основними напрямками діяльності 

дизайнерів, дизайнерською термінологією та поняттями, розвивати практичні 

навички художнього конструювання та проектування, сприяти розвитку творчих 
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здібностей, нестандартного мислення, формувати естетичну та загальну культуру 

школярів.  

Трудове навчання, створюючи передумови до занять дизайном, має естетичний 

вплив на людину, гармонізує її спосіб мислення, почуття, бачення світу, а значить 

студенти спеціальності «Початкова освіта» , вивчаючи трудове навчання, крім знань з 

праці, отримують естетичний розвиток, що в комплексі допомагає готувати 

майбутнього вчителя до впровадження дизайн-освіти в початкових класах.  

Основне завдання майбутніх вчителів початкових класів у впровадженні дизайну 

на уроках трудового навчання не підготовка професійних дизайнерів, а формування у 

учнів початкових класів основних понять про дизайн-діяльність, розвиток вміння 

сприймати та оцінювати якості предметного оточення, а також свідомо, грамотно 

формувати штучне середовище. 

З метою кращого впровадження нявчання дизайну, проектній діяльності, 

якісного та ґрунтовного навчання студента, засвоєння спеціалізованого матеріалу, 

доцільно ввести у програмовий матеріал з трудового навчання дисципліни на 

початковому, ознайомчому рівні: «історія дизайну», «теоретичні основи дизайну», 

«комплексне проектування», «мистецтвознавство» та ін. 

Викладачам необхідно ретельно продумати змістове навантаження. як 

аудиторних уроків трудового навчання, такі самостійної роботи студентів, подбавши 

про належне методичне забезпечення предмету. 

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до дизайн-діяльності на 

уроках трудового навчання дасть змогу їм більш досконало оволодіти основами 

графічної грамоти, правилами кольоротворення, законами формоутворення та 

прийомами композиції, розширювати і поглиблювати свої пізнавальні інтереси, 

синтезувати потрібні знання, буде сприяти творчому пошуку, підвищенню загального 

професійного рівня та навчанню дітей спостерігати, бачити, фантазувати, відчувати, 

творити.  

Оволодіння вчителями початкових класів основами дизайн-освіти та 

впровадження їх на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва, 

математики дасть можливість створювати естетичний та емоційний комфорт для 

учнів, формувати у них необхідні знання і практичні навички проектної діяльності, 

які важливу роль відіграють, як і в повсякденному суспільному житті, майбутній 

трудовій, дизайнерській діяльності, так і у підготовці до вибору майбутньої професії 

та пізнанні, в більш в більш доступній формі, навколишнього світу. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА 

ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Розкривається поняття “відповідальність”, “соціальна відповідальність”, 

проаналізовано сутність і значення соціальної відповідальності особистості. 

Визначено місце соціальної відповідальності як особистісно-професійної якості 

майбутнього педагога у процесі професійної підготовки. 

Ключові слова: особистість, майбутній вчитель, відповідальність, соціальна 

відповідальність, свобода, вибір дії, необхідність. 

 

Мінливі соціально-економічні й політичні умови розвитку суспільства 

актуалізують проблему формування особистісно-професійної спрямованості 

студентів-педагогів. Мета сучасної вищої освіти, спрямованої на гуманізацію та 

демократизацію всього навчально-виховного процесу, визначає нові пріоритети 

навчання і виховання, передбачає формування професійно-компетентної, соціально-

активної, творчої особистості, яка була би конкурентноспроможною на 

європейському ринку праці. Важливою детермінантою активності професіонала, при 

цьому, виступає професійна спрямованість, яка регулює дії людини як суб’єкта 

професійної діяльності.  

Професійна діяльність педагога висуває особливі вимоги до особистісного 

розвитку фахівця, адже саме особистість є основним чинником професійного впливу. 

Тобто, основним завданням підготовки майбутніх фахівців відповідного профілю є 

сприяння становленню розвитку особистості педагога, що значною мірою пов’язане із 

формуванням професійної спрямованості. У законодавчій базі щодо системи освіти та 

дошкільної зокрема знайшли відображення основні вимоги до підготовки 

педагогічних кадрів і рівня їх професіоналізму. Разом з тим, реалізація завдань у 

директивних документах потребує розв'язання низки проблем, що зорієнтовані на 

формування особистості на засадах загальнолюдських і національних морально-

духовних цінностях, що, в свою чергу, окреслює вимоги до інтелектуальних та 

моральних якостей педагога. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті серед основних 

завдань знаходимо: різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі 

виявлення її задатків і здібностей; формування ціннісних орієнтацій; збереження і 

зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я дітей; виховання національно 

свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості. 

Зазначене виступає пріоритетним напрямком та неодмінною умовою розбудови 

Української держави. Відповідні завдання стосуються і особистості педагога як 

самостійного суб’єкта життєвого шляху та вимагають виховання в нього почуття 

високого обов’язку перед собою, та іншими (сім’єю, суспільством, державою), перед 

теперішнім і майбутнім. 
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Метою нашого дослідження є визначення ролі соціальної відповідальності як 

особистісно-професійної якості майбутнього педагога в процесі професійної 

підготовки. 

Огляд останніх досліджень у напрямку модернізації освіти свідчить про те, що 

сучасна Європа надає великого значення професійній підготовці педагога. Із наукових 

витоків чітко видно, що у вітчизняній та зарубіжній педагогічній освіті виникають 

принципово нові явища, суперечливі тенденції, які не мають аналогів у минулому. 

Знання тенденцій в освіті, дає основу для її програмування і реального відродження. 

Посилення уваги до удосконалення педагогічної освіти актуалізує і проблему пошуку 

шляхів поліпшенні якості та забезпечення її неперервності, посилення 

професіоналізму, загальної культури освітян, відповідальності за результати своєї 

праці, особливо в умовах євроінтеграції та створенна єдиного освітнього простору. 

Серед педагогів, котрі досліджують проблему відповідальності, передусім 

виділяють роботи М. Сметанського, О. Сухомлинської, М. Левківського, 

В.Сперанського та інших. А проблеми формування соціальної відповідальності 

знайшли відображення у дослідженнях К. Абульханової-Славської, І. Беха, 

М.Савчина, В. П. Примак, О. Ю. Пурло, С. В. Баранової, Г. Андрусів, О.Гуменюк 

тощо. Узагальнення досліджень зарубіжних психологів щодо формування соціальної 

відповідальності як властивості соціально зрілої особистості (Е. Фромм, К. Юнг, 

Е.Нойман, В. Франкл, К. Роджерс, А.Маслоу, Ф. Перлз, Ж. Піаже, Л. Колберг) 

дозволяють стверджувати, що відповідальність є властивістю розвинутої особистості, 

яка безпосередньо пов’язана із свободою вибору людини та є вирішальною у її 

самореалізації й самоактуалізації. Соціальна відповідальність вважається 

психологічною ознакою соціально відповідальної особистості.  

Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки 

педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи 

формування професійно значущих якостей педагога, актуалізує пошук оптимальних 

форм цього процесу в період навчання у вищому навчальному закладі освіти. У 

науковій літературі ХХ століття відповідальність як філософська категорія 

відображала об’єктивно необхідні взаємини між особистістю, колективом і 

суспільством. Декларувалися відношення відповідальної залежності між людьми і 

державою, окрема особистість підпорядковувалась настільки, наскільки її поведінка, 

позиція, погляди “вписувалися” у загальні рамки, сама ж вона не могла впливати на 

певні зміни у соціальном у житті. У філософському визначенні відповідальність – 

один з найбільш безпосередніх проявів громадської сутності людини й найважливіша 

соціально значуща якість, пов’язана зі свободою вибору здійснюваних людиною 

вчинків.  

Ряд дослідників (О. Г. Дробницький, С. Ф. Анісимов, Л. І. Грядунова) виділяють 

такі сторони відповідальності: 1) об’єктивну сторону, що полягає в сукупності вимог, 

що пред’являються суспільством; 2) суб’єктивну сторону як стан свідомості у формі 

усвідомлення і почуття відповідальності, обов’язку, совісті. Стверджується ідея про 

суб’єкт-суб’єктні стосунки між особистістю і суспільством, про певну “співучасть” 

рівноправних суб’єктів життєдіяльності.  

Відповідальність виступає особливою властивістю суб’єкта соціальних дій, 

необхідною умовою реалізації його індивідуальної свободи, яка водночас є 

здійсненням свободи й інших людей. Рівень свободи в кожному окремому випадку 

визначається ступенем усвідомлення людиною об’єктивних соціальних умов і 

глибиною розуміння особистого обов’язку та власної відповідальності. Свобода та 
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відповідальність є основними взаємопов’язаними полюсами морального та духовного 

простору життя людини. Зокрема свобода особистості є основною умовою її 

відповідального життя. 

У психології відповідальність належить до найбільш складних за змістом понять 

[4]. Ми підтримуємо думку Т. Гурлєвої про те, що відповідальність найчастіше є 

незрілою, якщо особистість підпорядкована здебільшого соціальним інститутам. 

Адже головною є орієнтація особистості на саму себе, “закон, що виплеканий” 

усередині себе, зведення правил і вимог, за якими живе людина. В активному процесі 

становлення вона бере на себе відповідальність за своє життя, свій життєвий шлях, 

своє фахове становлення і зростання. Потреба знайти смисл, мету в житті 

трансформується у потребу бути відповідальним за події як сьогодення, так і 

майбутнього [1; 3], що так чи інакше відображається на стосунках з іншими людьми у 

буденному і професійному житті, з суспільством, зі світом взагалі. Як характеристику 

суб’єкта, відповідальність слід розуміти як стабільну рису, якість вищого ґатунку, 

тісно пов’язану з емоційною, моральною та духовною сторонами особистості. 

Водночас, вона виступає внутрішнім імперативом людини, без якого неможливий 

розвиток здатності суб’єкта до вчинку, який являється стрижневим елементом 

діяльності, індивідуалізованою в той же час наповненою глибоким соціальним 

змістом, творчою активністю студента як майбутнього педагога [1]. 

Стаючи активним суб’єктом діяльності, студент відповідає за свої дії насамперед 

перед самим собою, як творцем себе й свого життя, виходячи із вищих 

загальнолюдських ідеалів, цінностей, інтересів. Відповідальність може бути 

“внутрішньою” і “зовнішньою”, мати позитивну або негативну спрямованість. 

Внутрішня відповідальність – це обов’язок перед собою, перед власною совістю за 

пошук і здійснення смислів свого життя. З категорією внутрішньої відповідальності 

тісно пов’язана категорія “свободи для”, суть якої – у забезпеченні суб’єкта 

ресурсами для подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод на шляху реалізації 

бажань і прагнень особи. За суб'єктом відповідальності визнається творче ставлення 

до своєї діяльності, здатність передбачати результати своїх діянь та відповідати за їх 

наслідки, усвідомлена необхідність погоджувати й творчо спрямовувати свою 

діяльність в інтересах суспільства. 

Внутрішня відповідальність свідчить про акцептацію особистістю совісті як 

інстанції відповідальності, без якої неможливі ні самовиховання, ні 

самовдосконалення особистості. Совість є ядром моральної свідомості, своєрідним 

ґарантом інтуїтивного відбору найвищих буттєвих цінностей. Довгий час вказане 

поняття визначалось як здатність особистості контролювати поведінку відповідно до 

суспільних вимог, зовнішнього обов’язку, яка пов’язана з прагненням людини 

виглядати у вигідному світлі в очах навколишніх і відповідати прийнятим у данному 

оточенні нормам і правилам. Між тим, прогресивним є тлумачення совісті, згідно 

якого вона є не що інше як співвіднесення вчинків “закону, що живе в нас” (вислів І. 

Канта). 

Розвиток внутрішньої відповідальності особистості є важливою в контексті 

професійного становлення майбутнього фахівця освітньої галузі, оскільки базується 

на орієнтуваланні на власну совість, пошуку й реалізації сутнісних життєвих смислів, 

прагненні власного особистісного розвитку, вдосконаленні та творчій самореалізації. 

Професійне становлення майбутнього педагога тісно пов’язане із смисловою 

регуляцією життєдіяльності людини, яка здійснюється ціннісносмисловою сферою 

особистості. Смислова сфера є тією найвищою інстанцією, яка підпорядковує собі всі 
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інші життєві прояви людини, визначає спрямованість її пізнання, вектор становлення 

окремого індивіда, певної спільноти, суспільства. Особистісний розвиток 

неможливий без самоудосконалення відповідальності, пошуку і втілення в життя 

високих смислів. Тому категорії відповідальності і совісті тісно пов’язані з 

категоріями сенсу життя, високих життєвих смислів, до яких можна віднести такі, як 

доброта, любов до ближнього, правда, честь, совість, гуманізм, співчуття, 

справедливість, знання, творчість. 

У психологічній літературі зазначено, що переважання внутрішніх устремлінь 

позитивно пов’язане з психічним здоров’ям: чим сильніше людина орієнтована на 

внутрішні устремління, тим кращі у неї показники психічного здоров’я, тим 

органічніше реалізує вон а себе у суспільному житті. Соціальну відповідальність 

визначаємо як генеруючу професійну якість особистості майбутнього педагога, що 

включає в себе усвідомлення суспільної значущості своєї діяльності, чітке знання 

своїх професійних функцій, володіння вміннями і навичками педагогічної діяльності, 

ініціативу, самостійність і творче ставлення до справи. Слід зазначити, що 

невід’ємною складовою соціальної відповідальності є професійна відповідальність: 

моральна потреба і практична готовність особистості творчо, результативно 

виконувати свої професійні обов’язки [2]. 

Соціальна відповідальність – це передусім моральна якість особистості. Вищий 

рівень відповідальності, при тому, моральна властивість – феномен, що 

безпосередньо пов’язаний з такими моральними поняттями, як гуманізм, патріотизм, 

добросовісність ініціативність, дисциплінованість, чесність, працелюбність, творча 

активність, здатність до дії розумного самообмеження” [5]. За своєю структурою 

соціальна відповідальність надзвичайно складне утворення, що має інтегративний 

характер, тісний зв’язок з усіма іншими якостями майбутнього фахівця, його 

емоційно-вольовою та інтелектуальною сторонами діяльності. Соціальна 

відповідальність є показником становлення соціальної зрілості особистості, а саме 

критерієм, який, зокрема, виявляється в потребі самореалізації не себе в суспільстві, а 

себе для суспільства.  

Особливістю цього є відносини відповідальної залежності. Вони реалізуються 

лише тоді, коли адекватно відтворюються у свідомості і особистості студента. 

Проблема соціальної відповідальності має тісний зв’язок з проблемою свободи, 

оскільки в обох випадках розкривається необхідність прийняття рішення із знанням 

справи. Відповідальність виступає зворотною стороною свободи. Міра 

відповідальності визначається мірою активної свободи людини, міра суб’єктивної 

відповідальності визначається ступенем усвідомлення свободи. 

Формування соціальної відповідальності доцільно обумовити як відповідальну 

діяльність, що спрямована на реалізацію соціально значущої мети і виникає на основі 

послідовної реалізації системного підходу в навчально-виховному процесі, де 

навчальна, науково-дослідна та громадська діяльність взаємно доповнюють одна 

одну. Тоді науково-дослідний блок педагогічної освіти в єдності з навчальним і 

виховним блоками максимально стимулюють активний розвиток усіх основних 

структурних компонентів педагогічної спрямованості особистості майбутнього 

фахівця у їх органічній єдності. 

У своїй роботі В. Й. Сперанський визначає рівні соціальної відповідальності 

відповідно до життєвої позиції особистості. При цьому, автор вказує, що лише тоді 

відповідальність можна вважати зрілою, коли відбувається перехід від об’єктивної 

відповідальності до суб’єктивної, а особистість починає брати до уваги мотиви 
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“неправильного вчинку” й умови, які спонукали здійснити його. При цьому, тільки на 

третьому рівні відбувається переростання почуття відповідальності у відповідальність 

соціальну. Четвертий рівень характеризується насамперед високорозвиненою 

професійною відповідальністю, яка реалізується у трудовій діяльності. П’ятий рівень 

дозволяє соціально зрілій особистості чітко займати громадянську позицію у трудовій 

та суспільній діяльності [4, с. 38 -87]. В той же час загальним для усіх рівнів є те, що 

соціальна відповідальність розглядається як форма взаємозв’язку і взаємодії 

суспільства і особи. Це певне відношення особи до соціальних вимог, що виражається 

у конкретних діях.  

Розгляд соціальної відповідальності особистості у контексті професійного 

становлення майбутнього педагога доводить, що це суттєвий показник його 

соціально-професійного розвитку. Студент, як майбутній фахівець в галузі освіти, має 

дотримуватись у своїй поведінці загальноприйнятих у суспільстві соціальних норм, 

виконувати рольові обов’язки і бути готовим дати звіт за свої дії. Тому формування 

соціальної відповідальності як однієї із найважливіших професійних якостей вчителя 

потребує цілеспрямованої диференційованої роботи з усіма студентами вищого 

навчального закладу. Знання, які отримав майбутній педагог повинні мати 

особистісну значущість, перетворитися на переконання та стати мотивами його 

поведінки, знаходячи своє виявлення в практичній діяльності. 

Таким чином, соціальну відповідальність майбутнього педагога логічно 

розглядати як інтегративну якість особистості, яка визначає поведінку, діяльність 

студента на основі усвідомлення і прийняття ним необхідної залежності цієї 

діяльності від суспільних цілей і цінностей. Саме суспільні умови життєдіяльності 

покладають на кожного студента відповідні обов’язки, за виконання яких він несе 

відповідальність. Реально, відповідальність тому й виникає, що в усіх своїх проявах – 

у навчанні, праці, в побуті, в багатогранних соціальних взаєминах, у взаєминах з 

іншими людьми – людина постає істотою соціальною. Г. П. Ніков відмічає, “... більш 

складним і відповідальним у житті підростаючих поколінь є період, коли звершується 

їх виховання під керівництвом дорослих і вони виходять на самостійний шлях. Це 

значить, що закінчується життя під опікою старших, розширюється ступінь свободи 

молодих людей, їх самостійності в прийнятті рішень; вони вступають у пору 

соціальної зрілості...”. Соціальна відповідальність включає в себе не увесь зміст 

діючих у суспільстві норм і цінностей, а лише той їх спектр, які заломлюються як 

прогресивні у свідомості й діяльності особистості [1]. 

Для того, щоб у студента сформувалася активна життєва позиція, яка не 

порушує соціальних норм в суспільстві і соціальних групах, необхідне безпосереднє, 

активне залучення його в складні процеси соціальних взаємодій. Становлення 

соціальної відповідальності як особистісної риси відбувається за умови формування у 

майбутнього вчителя прагнення до свободи. Йдеться, насамперед, про вільні вчинки і 

дії студента, тобто такі, що не залежать від зовнішніх причин, але обумовлені 

внутрішніми, особистісними факторами: совістю-самоконтролем, почуттям 

обов’язку. Відповідно вчинки, що здійснює студент, ніби розширюють межі його 

свободи. Усвідомлення свого життя як вчинку є початком формування себе як вільної 

та відповідальної особистості. Тому недаремно існує така філософська істина: є 

неможливими ані особистість без суспільства, ані суспільство без особистості. 

Головним залишається усвідомлення особистістю того, що лише вона сама відповідає 

за своє життя та свої дії, основне завдання суспільства – допомогти кожній людині 

проявити себе соціально активною та відповідальною особистістю.  
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Отже, соціальна відповідальність особистості – це не лише зовнішній фактор її 

буття, а необхідна умова існування суспільства, оскільки відносини людей неможливі 

без взаємних прав та інтересів кожного. Становлення соціальної відповідальності, як 

особистісно-професійної якості майбутнього педагога, відбувається за мови 

формування у студента прагнення до свободи. Усвідомлення свого життя як вчинку є 

початком формування вільної та відповідальної особистості, орієнтованої на 

суспільні, колективні та особистісні інтереси. Адже навчити майбутнього фахівця 

глибин і тонкощів фаху – це друге завдання. А першим є формування особистісної 

зрілості фахівця передовсім педагогічної галузі, який використовуватиме свій 

професіоналізм на благо людини і народу, а не на задоволення власного чи 

корпоративного егоїзму.  
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Визначена роль соціально-впевненої поведінки студентів напряму підготовки 

«Соціальна робота» в комунікативній взаємодії з різними цільовими групами 
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роботи, соціальних педагогів, соціальних працівників щодо форм, методів, прийомів 

роботи, які сприяють формуванню комунікативної компетентності та впевненості 

студентів. 

Ключові слова: впевненість особистості, соціально-впевнена поведінка, 

фактори, форми, методи, прийоми формування впевненості студентів. 

 

Значущим завданням якісної професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників є формування вмінь налагоджувати взаємодію з різними цільовими 

групами клієнтів, розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності, 

подолання невпевненості з метою ефективного здійснення професійної діяльності. 

Значний інтерес дослідників викликають теоретико-методологічні основи 

професійного спілкування (А. Киричук, С. Максименко, Л. Орбан, Л. Савенкова, 

Г. Сагач, А. Синиця, В. Семиченко та ін.), формування у майбутніх фахівців 

комунікативних вмінь і навичок (А. Андрєєв, З. Білоусова, М. Васильєва, В. Галузяк, 

Г. Мешко та ін.), деякі аспекти розвитку комунікативних здібностей соціальних 

працівників (Л. Завацька, А. Капська, О. Карпенко, І. Мигович, Т. Семигіна та ін.), 

проблеми соціально-впевненої поведінки особистості (І.Бех, О. Кононко, І. Печенко). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що феномен впевненості 

передбачає готовність суб’єкта вирішувати складні завдання; адекватну оцінку та 

позитивне ставлення до власних можливостей у процесі реалізації конкретних цілей 

[2, с.77]. Факторами, які зумовлюють рівень упевненості людини, є внутрішні 

(активність, цілеспрямованість, рішучість, самовладання) та зовнішні (соціальне 

становище, визнання, здатність висувати вимоги та домагатися їх здійснення) [2, 

с.78]. 

Специфіка педагогічної взаємодії зі студентами напряму підготовки «Соціальна 

робота», досвід організації навчальних і виробничих практик демонструють, що для 

них (частіше 1, 2 курси) характерна соціально-невпевнена поведінка в спілкуванні з 

різними цільовими групами клієнтів. Майбутні соціальні працівники відчувають 

труднощі в здійсненні обміну думками, почуттями, емоціями, способами взаємодії; 

задоволенні потреб клієнтів у підтримці, солідарності, співчутті, дружбі тощо. 

Причинами такої поведінки вважаємо недостатній рівень системи професійних знань 

студентів молодших курсів, відсутність (незначний рівень) досвіду здійснення 

соціальної роботи, низький рівень комунікативної компетентності. Усуненню 

зазначеного сприяють поглиблене вивчення професійно орієнтованих дисциплін, 

відповідальність щодо виконання завдань різних видів практики, формування вмінь 

здійснювати комунікативну взаємодію з клієнтами як під час аудиторних занять 

(розв’язування соціальних задач, вияв суперечностей у соціальній роботі, пошук 

оптимальних шляхів вирішення конфліктних ситуацій тощо), так і в безпосередній 

взаємодії з дітьми, молоддю, людьми поважного віку, особами з особливими 

потребами і т.д. 

У виборі форм, методів, прийомів роботи, які сприяють формуванню 

комунікативної компетентності студентів, соціально-впевненої поведінки ми 

врахували результати опитування викладачів кафедри педагогіки та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, соціальних 

педагогів, соціальних працівників міста Чернівці. Аналіз результатів дослідження 

засвідчив, що найбільш ефективними серед них є підготовка та проведення тренінгів 

(87,13% викладачів, 68,17% соціальних педагогів, 61,92% працівників соціальних 

служб; середній показник – 72,40%), нестандартних заходів соціального спрямування 
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(70,32% викладачів, 55,31% соціальних педагогів, 39,18% працівників соціальних 

служб; середній показник – 54,94%), організація зустрічей із фахівцями соціальної 

сфери (65,17% викладачів, 50,35% соціальних педагогів, 33,44% працівників 

соціальних служб; середній показник – 49,65%), підготовка та проведення ділових 

ігор (47,18% викладачів, 48,36% соціальних педагогів, 28,54% працівників соціальних 

служб; середній показник – 49,03%), «круглих столів» на актуальну соціальну 

тематику (71,15% викладачів, 33,56% соціальних педагогів, 28,43% працівників 

соціальних служб; середній показник – 44,38%), бесід з різними категоріями клієнтів 

(49,22% соціальних педагогів, 39,19% працівників соціальних служб, 35,14% 

викладачів; середній показник – 41,18%), дискусій (56% викладачів, 17% соціальних 

педагогів, 36% соціальних працівників, середній показник – 36,3%), прес-

конференцій (61% викладачів, 17% соціальних педагогів, 29% соціальних 

працівників; середній показник – 35,7%). 

У спілкуванні соціального працівника з різними цільовими групами клієнтів 

важливими є його візуальні показники: спокійний погляд в очі співрозмовника з 

періодичним відведенням погляду в сторону, натуральна посмішка, впевнений голос, 

адекватний темп мовлення, відкриті жести, пряма постава, впевнена хода. 

Результативності соціально-мовленнєвої взаємодії буде досягнуто за умови 

суб’єктивного (активне ставлення до діяльності, впевненість у можливостях, 

задоволеність соціальним статусом, реалізація значущих цінностей, творча 

адаптивність) та об’єктивного (академічна успішність, високий статус у групі, 

авторитет у викладачів, суспільне визнання) усвідомлення студентами власного 

успіху [2, с.78]. 

Соціально-впевнена поведінка майбутніх соціальних працівників передбачає 

врахування особливостей конкретної категорії клієнтів, їх стимулювання до вибору 

оптимального способу вирішення складної життєвої ситуації та, відповідно, 

досягнення високого рівня професіоналізму, морального задоволення від 

комунікативної взаємодії. 
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У національному освітньому та науковому просторі розпочався активний поступ 

в імплементації Закону України «Про освіту» (2017 р.), який є найбільш системним і 

європейським за сутністю законодавчим актом. Одним із ключових напрямів 

реформування вітчизняної освіти, що розгорнуто представлено в цьому Законі, є 

започатковане Національною рамкою кваліфікацій (2011 р.), Законом України «Про 

вищу освіту» (2014 р.) забезпечення якості освіти і освітньої діяльності.  

У Законі враховано вимоги до стандартів і принципів забезпечення якості освіти 

і освітньої діяльності, що передбачені в Європейському просторі вищої освіти 

(ЄПВО), та розкрито зокрема, внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

Нагадаємо, що згідно зі «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти», які були ухвалені на Міністерській 

конференції в Єревані 14-15 травня 2015 р., до чинників стандарту внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти віднесено викладацький персонал, роль якого є 

найбільш вагомою «у створенні високоякісного досвіду студентів» [6, с. 13]. Тому 

заклади вищої освіти, запрошуючи викладачів на роботу і здійснюючи їх добір на 

чесних і прозорих засадах, повинні переконатися у компетентності викладачів [там 

само]. Тобто, у вищій освіті покращання якості освіти, крім досягнень студентів, 

показників їхньої успішності та інших чинників, забезпечується і підвищенням якості 

викладання та навчання [1]. 

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) подано критерії, правила і процедури 

оцінювання науково-педагогічної діяльності та науково-педагогічних працівників [2]. 

Утім відліком щодо оцінювання науково-педагогічних працівників можуть слугувати 

професійні стандарти, вимогу про які відображено в ст. 39 Закону. Саме професійні 

стандарти визначатимуть перелік професійних якостей викладача та професійних і 

ключових компетентностей зокрема, цінностей.  

Цінності є важливим чинником ключових компетентностей викладача у 

зарубіжних університетах та співвіднесені з загальнолюдським, 

загальноєвропейським виміром. Оскільки діяльність викладацького складу 

регламентується професійними стандартами, у Великій Британії Академією вищої 

освіти спільно з університетами затверджено Національну рамку професійних 

стандартів для викладачів вищої освіти (2011 р.), яка включає три виміри профілю 

сучасного викладача-лідера: сфера діяльності, основні знання, професійні цінності з 

відповідними дескрипторами. До професійних цінностей віднесено такі дескриптори: 

повага до кожного здобувача і різних навчальних спільнот; сприяння здобуттю вищої 

освіти та рівних можливостей студентів; використання фактичних даних результатів 

досліджень з викладання та постійного професійного розвитку викладача; розуміння 

контексту вищої освіти, застосування професійної практики [7].  
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До професійних компетентностей викладача Австралії віднесено етичну 

компетентність, що передбачає: повагу до прав студентів та неупередженість у 

ставленні до них; дотримання принципу соціальної справедливості та приймання 

справедливих рішень; пропагування основних цінностей, принципів навчання та 

оцінок, на яких заснована навчальна програма в Австралії; сприйняття та поцінування 

різноманітності студентів і рівноправне ставлення до них [4].  

Як бачимо, сучасний глобалізований світ та потреби суспільства знань 

висувають нові вимоги до переліку цінностей. Упродовж останнього десятиліття до 

цінностей, які висуваються перед субʼєктами міжнародного освітнього та наукового 

просторів, введено поняття «академічна доброчесність» (аcademic іntegrity). Це 

зумовлено тим, що академічна доброчесність є складною міждисциплінарною 

категорією, яка поєднує в собі етичні норми й правила поведінки людини в освітньо-

науковому середовищі, та механізми й інструменти, за допомогою яких вони 

реалізуються на практиці [3]. Так, з метою створення якісно нової культури, високої 

продуктивності та нарощення потенціалу людського капіталу для вирішення завдань 

ХХІ століття було визначено ключові цінності та компетентності фахівців 

Секретаріату Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи та ін. Зокрема, 

доброчесність поряд з професіоналізмом та повагою до різноманітності віднесено до 

ключових цінностей фахівців [5; 8]. 

У вітчизняному просторі саме в Законі України «Про освіту» (2017 р.) вперше 

особливу увагу звернуто на академічну доброчесність, яка є однією із засад державної 

політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності (ч. 1 ст. 6); подано 

визначення цього поняття; розкрито дотримання академічної доброчесності на рівні 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, здобувачів освіти; 

наведено види порушень та академічної відповідальності, до якої педагогічні, 

науково-педагогічні, наукові працівники та здобувачі освіти можуть бути притягнені 

у разі її недотримання тощо (ст. 42); академічну доброчесність включено до 

обовʼязків здобувачів освіти (ч. 3 ст. 53) та науково-педагогічних працівників (ч. 2 ст. 

54) [2]. Відповідно до Закону, академічна доброчесність – це «сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень» [там само]. 

Оскільки академічна доброчесність належить до категорії цінностей викладача, 

заслуговують на подальше вивчення внутрішні чинники особистості, що впливають 

на її формування або призводять до академічної нечесності. 
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В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі якісної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи в сучасних умовах. Акцентовано увагу на нових підходах в 

організації та здійсненні навчально-виховного процесу у ВНЗ та взаємодії викладача 

зі студентами. Зосереджено увагу на формування професійних та мовно-

мовленнєвих компетенцій фахівців із початкової освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка, якість мовної освіти, новітні педагогічні 

технології, особистісно-орієнтоване навчання. 

 

Сучасна початкова школа України, яка вступила в черговий період свого 

реформування, вимагає нових підходів до підготовки вчителя, спроможного в повній 

мірі виконати стратегічні положення Концепції «Нова українська школа». Це має 

бути яскрава, духовно багата, морально досконала особистість, яка ґрунтовно володіє 

фундаментальними знаннями з тих дисциплін, що складають зміст початкової освіти, 

й озброєна уміннями та навичками донесення їх до молодших школярів, а також 

новітніми педагогічними технологіями активізації творчо-пізнавальної діяльності 

учнів. Сформувати таку особистість учителя покликані вищі навчальні заклади, які 

мають для виконання цього важливого завдання достатній науково-педагогічний 

потенціал та відповідну навчально-матеріальну базу. Задля цього необхідно 

враховувати, що реформування системи освіти, збагачення її концептуальних, 

структурно-організаційних основ у контексті соціально-економічних перетворень, які 

відбуваються в Україні, насамперед пов'язане з удосконаленням системи початкової 

освіти. Всебічний розвиток особистості потребує з перших днів перебування дитини в 

школі мобілізації її активності, здатності до саморозвитку, формування цілісної 

картини навколишнього світу. Це передбачає переосмислення і перебудову самої 

організації перебігу навчально-виховного процесу в початкових класах, його 

орієнтації на принципи цілісності, системності, інтегративності, міжпредметних 

https://www.hefce.ac.uk/%20media/hefce/content/about/Staff,and,structure/Board/2011/142/B83b.PDF
https://www.hefce.ac.uk/%20media/hefce/content/about/Staff,and,structure/Board/2011/142/B83b.PDF
https://prezi.com/z5x2-i4vcfk7/the-united-nations-competency-framework/
mailto:svdelev@gmail.com
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зв'язків, реалізації виховного потенціалу всіх соціальних інститутів [1, с.3], що 

вимагає, відповідно, змін у підходах до підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у вищих навчальних закладах. 

У зв’язку із проведенням державних освітніх реформ актуалізується проблема 

гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка 

ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів. 

Концептуальне положення, яке розкривається в працях академіка О.Савченко про те, 

що «особистісно-орієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті 

взаємопов’язані» [3], сьогодні набуває особливого значення і в освітньому просторі 

ВНЗ. 

Ми повністю погоджуємося із думкою вчених (а це підтверджує і власний 

досвід), які наголошують, що гуманістичне спрямування професійної підготовки 

майбутніх педагогів змінило позицію викладача та студентів у спілкуванні і є 

основою для створення комфортного освітнього середовища, розуміння та поваги до 

особистості майбутнього фахівця. Такий підхід зумовив активне використання в 

практиці педагогічних ВНЗ діалогу, дискусій, інтерактивних технологій навчання, 

дослідницького пошуку, різних форм рефлексії. Викладачі психолого-педагогічних 

дисциплін особливу увагу приділяють оволодінню студентами методикою вивчення 

дитячої особистості, професійною етикою, технологіями загальнонавчального та 

предметного значення [2]. 

Позитивно вплинув на якість підготовки майбутніх учителів перехід на 

компетентнісний підхід у їх навчанні. Завдяки цьому, за спостереженням Л.Коваль, 

відбувається модернізація змісту професійної освіти, що передбачає його відбір, 

структурування з одночасним визначенням результативної складової освітнього 

процесу – набуття студентами компетентностей. Для цього вдосконалюються 

навчальні програми підготовки фахівців. Викладачі дидактико-методичних дисциплін 

намагаються забезпечити практико-орієнтований характер проведення лекційних, 

практичних і лабораторних занять; упроваджують технології контекстного, 

проектного, диференційованого навчання; педагогічні тренінги; метод відкриття; 

включеного спостереження; колективного пошуку оригінальних ідей тощо. 

Заслуговує на увагу науково-педагогічних працівників ВНЗ думка академіка О. 

Савченко про те, що умова та результат якісної шкільної освіти XXI століття — це 

гуманізація, коли «головною педагогічною цінністю є дитина та педагог, здатний до її 

виховання, соціального захисту, збереження індивідуальності... У шкільній освіті 

різноманітними засобами має утверджуватися позитивне ціннісне ставлення учнів до 

себе, інших людей, природи і суспільства» [3]. У процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів, наголошує науковець, слід керуватися принципами цілісності, 

системності та інтеграції, враховувати перетворення, що відбуваються в суспільстві й 

пов'язані з науково-технічним прогресом, 

інформатизацією та комп’ютеризацією. Особливу увагу у формуванні особистості 

вчителя початкової школи, цілком слушно стверджує О.Савченко, слід приділяти 

гармонійному поєднанню загальнокультурних, психолого-педагогічних, методичних 

знань, умінь та способів діяльності, створенню умов для персоніфікованої 

педагогічної освіти. 

Вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі дає підстави стверджувати, що в ідеалі особистісно-

орієнтована професійна освіта передбачає проектування індивідуальної траєкторії 

фахового становлення кожного студента. Така вимога не нова, але так і залишається 



215 
 

лише задекларованою. Тому, по-перше, проблему може вирішити внесення до 

навчального плану підготовки майбутніх учителів суттєвих змін, зокрема в циклі 

дисциплін самостійного вибору студентів, який доцільно оновити відповідно до 

потреб розвитку сучасної початкової школи та враховуючи світову освітню практику; 

по-друге, академічна мобільність викладачів і студентів, зокрема отримання 

останніми подвійних дипломів, участь у різноманітних проектах, грантах, закордонні 

стажування, публікації у виданнях з високим індексом цитування та інші заходи, які 

суттєво збагачують і вдосконалюють процес підготовки майбутніх учителів школи І 

ступеня. 

Актуальною і надзвичайно гострою в умовах сьогоднішніх українських 

суспільно-політичних реалій проблемою є формування мовно-мовленнєвих 

компетенцій фахівців з початкової освіти, адже аксіомою стало твердження, що 

тільки мовна особистість учителя може виховати справжню мовну особистість учня. 

У найбільшій мірі воно безпосередньо стосується саме вчителя початкових класів, 

який повинен навчити першокласника читати і писати, сприймати і розуміти почуте й 

прочитане, прищепити йому любов до мови рідного народу й державної мови, 

сформувати в нього бажання постійно вдосконалювати культуру усного й писемного 

мовлення, щоб він зміг комфортно почувати себе у будь-якій мовленнєвій ситуації. 

Причому вчителю-класоводу, на відміну від учителя-предметника, треба ґрунтовно 

засвоїти увесь лексичний склад різних навчальних предметів, що вивчаються у 

початковій школі, і вільно оперувати ним у навчальному процесі, подаючи своїм 

вихованцям зразки наукового літературного мовлення і водночас прилучаючи їх до 

скарбів рідної / державної мови. Саме тому на сучасному етапі навчання мов 

намітилася тенденція спрямованості  навчального процесу на формування 

компетентностей – ключових і предметних, підпорядкованість навчання не лише на 

одержання знань з мови, а й на формування уміння користуватися мовними 

одиницями в процесі мовлення. Це знайшло своє відображення у Державному 

стандарті з мови (2012 р.) та у навчальних програмах з української мови для вищої і 

середньої загальноосвітньої школи. Вони стали чітким орієнтиром у формуванні 

мовної особистості майбутніх учителів початкової школи і реалізуються в процесі 

викладання не тільки лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін, а й професійно 

зорієнтованих предметних методик та цілого спектру інших фахових дисциплін. У 

процесі їх вивчення студенти повинні усвідомити, що в організації успішного 

навчання молодших школярів важливо залучати до роботи всі органи чуття дитини. 

Подання матеріалу має відбуватися з огляду на індивідуальні навчальні стилі учнів. 

Школа не повинна нехтувати різними видами оволодіння знаннями. Добре 

підготовлені заняття мають передбачити не тільки вербальні стимули, музику, 

наочність, а й рухові вправи. Навіть якщо в учня превалює візуальний стиль 

навчання, інформація міцніше закріплюється в пам'яті завдяки рухливості. Йдеться 

про золоте правило дидактики, тобто – підключення всіх органів чуття дитини. 

Студентам важливо також зрозуміти, що сучасні вимоги до навчання 

потребують зміни ролі педагога з інформатора на координатора. Це, мабуть, 

найважливіша зміна, яка мала б відбутися у стилі викладання. Учителі – це передусім 

активізатори, наставники, тренери, координатори й мотиватори, котрі організовують 

самостійне опрацювання навчального матеріалу учнями. Крім того, як стверджує 

практика, найголовнішу роль у навчанні відіграє свідомість, тому особливу увагу 

варто звернути на облаштування інформаційного середовища (кімнати, плакати, рухи 
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вчителя, тон його розмови, небайдуже ставлення до навчального процесу, створення 

позитивного мікроклімату тощо). 

Водночас для організації ефективного навчання в початковій школі майбутній 

учитель повинен оволодіти надбаннями як вітчизняної педагогічної теорії і практики, 

так і зарубіжним педагогічним досвідом і творчо використовувати їх у реалізації 

завдань нової української школи. 

Отже, модернізація вітчизняної освітньої галузі залежить від багатьох чинників, 

але головна роль у цьому складному процесі, на нашу думку, належить саме вчителеві 

початкової школи, оскільки він закладає підґрунтя освітнього та виховного 

потенціалу дитини, що визначає успішність її навчання на наступних рівнях. Через це 

перед учителем 1-4 класів постає низка надзвичайно важливих завдань, ефективність 

розв'язання яких залежить від їх фахової компетентності та особистісних якостей. У 

зв’язку з цим питання ефективної підготовки учителів для нової української школи, 

формування їх професійних якостей набуває сьогодні першочергової важливості. 
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Проблема мотивації і стимулювання студентів до навчальної діяльності - одне з 

головних завдань, яке ставить перед собою викладач Вищої школи. 
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Мотивація (від лат. Motivus - рухливий) - це динамічний психофізіологічний 

процес, який керує поведінкою людини і визначає її організованість, спрямованість, 

стійкість і активність. Вона дає підстави для дій, бажань і потреб людей. Мотив - це 

те, що спонукає людину діяти певним чином або розвивати схильність до конкретної 

поведінки. Провідними навчальними мотивами у студентів є професійні, особистий 

престиж, менш значимі прагматичні і пізнавальні. На різних курсах роль домінуючих 

мотивів змінюється. 

А. І. Гебос виділив фактори і умови, що сприяють формуванню у студентів 

мотивації до навчання: усвідомлення найближчих і кінцевих цілей, розуміння 

теоретичної і практичної значущості засвоєних знань, емоційна форма викладу 

навчального матеріалу, показ перспективних ліній у розвитку наукових понять, 

професійна спрямованість навчальної діяльності, вибір завдань, що створюють 

проблемні ситуації в структурі навчальної діяльності, наявність допитливості, 

позитивного психологічного клімату в навчальній групі. 

Необхідно пам'ятати, що в процесі навчання у ВНЗ сила мотиву навчання й 

освоєння обраної спеціальності знижується, що неодноразово зазначалося в 

дослідженнях вчених. Дейл Карнегі стверджує, що на світі є тільки один спосіб 

спонукати кого-небудь щось зробити. Він полягає в тому, щоб змусити іншу людину 

захотіти це зробити. Розглянемо деякі способи підвищення мотивації у студентів 

вищих навчальних закладів: повага кожного студента, застосування нових 

інформаційних технологій, рефлексія, зворотній зв'язок, актуальність досліджуваних 

тем, стимулювання і заохочення. 

На сьогоднішній день проблема мотивації студентів до навчання актуальна, тому 

викладачам необхідно активізувати свою роботу по залученню студентів до процесу 

навчання та привити інтерес і любов до одержуваної спеціальності. 
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Автор обґрунтовує актуальність проблеми забезпечення якості вищої освіти в 

Україні; здійснює загальний аналіз європейських стандартів вищої освіти та 

характеризує шляхи їх реалізації на різних рівнях у системі вищої освіти України. 

Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, стандарти і рекомендації 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства вища освіта виступає одним з 

найвагоміших чинників, що сприяють не лише відтворенню його інтелектуального та 
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продуктивного потенціалу, а й є запорукою формування духовної культури та націє 

творчості України. 

Процес євроінтеграції супроводжується формуванням єдиного освітнього та 

наукового простору, запровадженням єдиних стандартів якості вищої освіти. 

Проблема забезпечення якості сьогодні набуває ще більшої актуальності, оскільки 

носить не лише освітній, а й ідеологічний, соціальний, економічний характер. 

Відповідно питання якості вищої освіти стають предметом теоретичних та 

прикладних досліджень, що зумовлено об’єктивними факторами, до яких належать: 

залежність рівня розвитку країни та її економічної конкурентоспроможності від 

якості людських ресурсів та залежність конкурентоспроможності випускників від 

якості освітніх послуг. 

Процес забезпечення якості (Quality Assurance) вищої освіти в Україні базується 

на дотриманні єдиних стандартів і рекомендацій. Ще в 2005 році на конференції в 

Бергені були схвалені стандарти і рекомендації (European quality assurance standards 

and guidelines (ESG)), що задля формування системи забезпечення якості вищої освіти 

у Болонському процесі були розроблені в Європі [1]. Основним призначенням ESG 

було визначення орієнтирів як для вищих навчальних закладів та надання їм 

допомоги при розробці власних систем забезпечення якості, так і для агенцій, що 

здійснюватимуть незалежний аудит. 

Визначивши свої державні орієнтири, приєднавшись до Болонського процесу, 

Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення якості національної системи 

освіти у відповідність до європейських стандартів. Оскільки, ESG складаються з 

компонентів: внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах; 

зовнішнього забезпечення якості вищої освіти; забезпечення якості у діяльності 

агенцій із зовнішнього забезпечення якості, то їх реалізація повинна здійснюватись на 

трьох рівнях. 

Аналіз змісту ESG засвідчує, що по-перше, на рівні зовнішнього забезпечення 

згідно стандартів необхідно забезпечити розробку: процесів зовнішнього 

забезпечення якості; критеріїв якості ВО; процедур проведення дослідження стану 

забезпечення якості; вимог щодо звітності ВНЗ про результати освітньої діяльності 

тощо; по-друге, на рівні європейських стандартів для агенцій із зовнішнього 

забезпечення якості необхідне: створення самих незалежних агенцій, визначення їх 

правового статусу; здійснення діяльності агенцій на постійній основі; забезпечення 

кадрових ресурсів для роботи у цих установах; розробка програм незалежного аудиту 

ВНЗ та звітної документації цих же агенцій про власну діяльність; по-третє, на 

внутрішньому рівні забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ВНЗ 

доцільно університету сформувати власну політику; розробити критерії, процедури 

внутрішнього моніторингу оцінки діяльності студентів та викладачів; створити 

цілісну систему управління процесом забезпечення якості; забезпечити публічність 

інформації; налагодити взаємозв’язок з зовнішніми стейкхолдерами (роботодавцями).  

Сучасний стан вищої освіти в Україні засвідчує певні рухи у реалізації 

означених стандартів та рекомендацій. Так, основним кроком на шляху забезпечення 

якості вищої освіти є прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), де 

сформульовано розділ 5 «Забезпечення якості вищої освіти», який став нормативно-

правовим підґрунтям для різнорівневого управління означений процесом. Однак, 

постає необхідність у розробці різних підзаконних актів щодо роз’яснення тих чи 

інших положень Закону, що увійшли в суперечність з окремими статтями прийнятого 

нового Закону «Про освіту» (2017 р.). 
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Потребує більш результативної роботи процес формування процедур 

забезпечення якості на зовнішньому рівні, які активно обговорюються вченими, 

управлінцями, практиками як на теоретичному, так і на прикладному рівнях, однак не 

мають нормативно-правової основи. 

Важливою проблемою для України є узгодження реальних умов діяльності ВНЗ, 

їх фінансування, освітніх потреб з можливостями прийняття автономних рішень, що 

сприятимуть підвищенню якості надання освітніх послуг. 

Вагомим доробком сьогодні вважаємо розроблені внутрішні системи 

забезпечення якості вищої освіти провідними ВНЗ України, які беруть участь у 

наукових проектах з проблем забезпечення якості за програмою «Еrasmus +», серед 

яких Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  

Так, Вирішення проблеми забезпечення якості вищої освіти на 

внутрішньоуніверситетському рівні покладено на створений Центр забезпечення 

якості ВО в ЧНУ, який здійснює загальну організацію щодо: формування політики 

університету з означеної проблеми; розробки процедур і критеріїв для здійснення 

моніторингових досліджень якості діяльності викладачів та студентів; налагодження 

зв’язків з зовнішніми стейкхолдерами (роботодавцями) та залучення їх до 

формування освітніх програм; вивчення думки щодо якості освітніх послуг 

внутрішніх стейкхолдерів (студентів) тощо.  

Однак, процес внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЧНУ не є 

завершеним і потребує подальшої роботи щодо розробки процедур аналізу якості на 

рівнях інститутів, факультетів, кафедр. Важливою проблемою в сучасних фінансово-

економічних умовах залишається мотивація учасників освітнього процесу щодо 

якісної як професійної діяльності (викладачів) , так і навчальної діяльності 

(студентів), а основне формування у них «культури якості» як фундаментальної 

складової означеного процесу. 

Узагальнений аналіз дозволяє стверджувати, що для України важливим 

залишаються: розробка рекомендацій щодо запровадження національних Стандартів 

та Рекомендацій для забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти; 

створення системи акредитацій та Національного освітнього акредитаційного центру; 

підвищення міжнародного рівня участі України у зовнішній системі забезпечення 

якості; розробка та запровадження правових механізмів участі роботодавців в 

процедурі контролю та суспільної відповідальності за якість вищої професійної 

освіти; підвищення рівня участі студентів у національній системі забезпечення якості; 

запровадження постійно діючого моніторингу якості вищої освіти з урахуванням 

світового, європейського та національного досвіду; удосконалення рейтингової 

системи оцінювання результатів діяльності вищих навчальних закладів як 

інструментів управління якістю вищої освіти; запровадження і розвиток практики 

забезпечення доступності і прозорості інформації з питань забезпечення якості у 

вищій освіті на всіх рівнях: окремого ВНЗ, національному та міжнародному рівнях. 

Таким чином, процес забезпечення якості вищої освіти є пріоритетним напрямом 

української освітньої теорії і практики, який потребує подальших розробок, 

орієнтиром для яких виступають європейські стандарти і рекомендації (ESG) 
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CONSIDERAŢII PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

INSTITUTELOR PRIVATE DE FORMARE A ÎNVĂŢĂTOARELOR ÎN 

BUCOVINA HABSBURGICĂ 

 

Modul de organizare şi funcţionare a institutelor private de formare a învăţătoarelor 

în Bucovina s-a realizat potrivit Legii învăţământului primar din 14 mai 1869 şi Ordinului 

ministrului Cultelor și Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, prin care s-a aprobat 

Statutul de organizare pentru institutele de formare a învăţătorilor şi învăţătoarelor. Sunt 

prezentate scopul şi condiţiile în care se putea înfiinţa un institut privat de formare a 

învăţătoarelor, cerinţele valabile pentru admiterea candidatelor în anul I la clasa 

pregătitoare şi la programul de studii de patru ani, disciplinele care se studiau conform 

planului de învăţământ, sancţiunile disciplinare ce se puteau aplica pentru un 

comportament contrar regulamentului şcolar, precum şi informaţii referitoare la absolvirea 

studiilor. Primele demersuri de înfiinţare a unor institute private de formare a 

învăţătoarelor în Bucovina au fost iniţiate destul de târziu, abia în primul deceniu al 

secolului al XX-lea, ca urmare a deficitului de personal didactic calificat din şcolile 

primare cu limbile de predare română, ruteană şi germană. În perioada 1906-1912 au fost 

susţinute cinci proiecte de înfiinţare a unor institute private la Cernăuţi, dintre care doar 

patru s-au concretizat prin deschiderea a două şcoli germane (Institutul privat de formare a 

învăţătoarelor profesor Georg König din Cernăuţi şi Institutul privat de formare a 

învăţătoarelor de pe lângă Şcoala Mănăstirii Ordinului „Marienfamilie” din Cernăuţi), 

una ruteană) (Institutul privat de formare a învăţătoarelor al Asociaţiei „Ukrainska 

Szkola” cu limba de predare ruteană din Cernăuţi) şi una românească (Institutul privat de 

formare a învăţătoarelor cu limba de predare română din Cernăuţi). 

Cuvinte cheie: Bucovina, Cernăuţi, institut privat de formare a învăţătoarelor, 

admitere, plan învăţământ, calificare.  

 

Modul de organizare şi funcţionare a institutelor private de formare a învăţătoarelor 

(Privatbildungsanstalten für Lehrerinnen) din Bucovina s-a realizat potrivit prevederilor 
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Legii învăţământului primar din 14 mai 1869 şi ale Ordinului ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, prin care s-a aprobat Statutul de organizare pentru 

institutele de formare a învăţătorilor şi învăţătoarelor. 

Conform prevederilor art. 26-27 din Legea din 14 mai 1869 asigurarea şi pregătirea 

personalului didactic necesar pentru şcolile primare se realiza în institute de formare a 

învăţătorilor şi învăţătoarelor publice şi private cu drept de publicitate înfiinţate în funcţie de 

sex. Pentru dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi elevelor, la fiecare institut de 

învăţători trebuia să existe câte o şcoală primară, ca şcoală de aplicaţie, iar la institutul 

pentru învăţătoare şi o grădiniţă de copii.. Durata studiilor la institutul de formare era de 

patru ani; pe lângă institut se putea deschide un curs pregătitor cu două clase. Într-un an 

puteau fi admise maximum 40 de persoane. 

Pentru înfiinţarea de institute private de formare a învăţătoarelor în conformitate cu 

prevederile art. 68 din Legea din 14 mai 1869 şi ale art. 7 din Ordinul ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, trebuiau îndeplinite următoarele condiţii: aprobarea 

statutului, a planului de învăţământ şi a modificărilor aduse acestora de către ministrul 

Cultelor şi Instrucţiunii; numirea, ca directori şi învăţători (învăţătoare), numai a 

persoanelor care erau calificate pentru a forma învăţători şi care deţineau certificat de 

calificare pentru şcolile cetăţeneşti şi care aveau cel puţin trei ani vechime. Ministrul 

Cultelor şi Instrucţiunii putea aproba, prin excepţie, numirea unor persoane care puteau 

dovedi calificarea corespunzătoare ca învăţători pentru şcolile primare. Ministerul Cultelor 

şi Instrucţiunii putea acorda institutelor private de formare a învăţătoarelor drept de 

publicitate, care presupunea dreptul de a emite diplome valabile ca cele eliberate de către 

şcolile de stat, în următoarelor condiţii: întocmirea planului de învăţământ în conformitate 

cu cerinţele prevăzute pentru institutele similare de stat, numirea directorului şi a 

învăţătorilor cu acordul autorităţilor şcolare, participarea unui membru al Consiliului Şcolar 

al Ţării în calitate de preşedinte al comisiei la examenele de absolvire; în absenţa şi fără 

consimţământul acestuia nu se puteau elibera certificate de maturitate. Toate institutele 

private erau inspectate de către Consiliul Şcolar al Ţării iar directorii erau răspunzători în 

faţa autorităţilor statutului pentru modul de funcţionare a şcolii. Modul de organizare a 

şcolilor private şi scopul instrucţiunii trebuiau să fie în concordanţă cu cele valabile pentru 

institutele publice. În cazul în care nu mai erau respectate cerinţele specifice unei şcoli 

publice se retrăgea dreptul de publicitate iar în situaţia în care nu era respectată legislaţia 

şcolară acestea puteau fi închise de către Consiliul Şcolar al Ţării la ordinul ministrului. 

În vederea admiterii în primul an la clasa pregătitoare din cadrul institutului de 

formare a învăţătoarelor, o candidată trebuia să îndeplinească următoarele condiţii: aptă din 

punct de vedere fizic, un comportament moral şi o pregătire corespunzătoare ca urmare a 

frecventării cursurilor unei şcoli, susţinerea unui examen care presupunea verificarea 

cunoştinţelor la aritmetică şi limba de predare. Conform Ordinului ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, în planul de învăţământ pentru cursul pregătitor, 

care funcţiona în cadrul institutelor pentru formarea învăţătoarelor, erau prevăzute 

următoarele discipline: religie, limba de predare, geografie, istorie, aritmetică, geometrie şi 

desen, ştiinţe ale naturii, caligrafie, muzică, vioara şi gimnastică. 

Cerinţele valabile pentru candidatele interesate să frecventeze programul de patru ani 

de studii la institutele de formare a învăţătoarelor erau următoarele: vârsta de 15 ani 

împliniţi (Consiliul Şcolar al Ţării putea acorda o dispensă de vârstă de maximum şase 

luni), apte din punct de vedere fizic (prezentarea unui certificat eliberat de către medic), 

comportament moral şi o pregătire corespunzătoare, constatată fie în urma evaluării 

cunoştinţelor prin susţinerea unui examen de admitere la disciplinele: religie, limba de 
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predare, geografie şi istorie, ştiinţe ale naturii, aritmetică, geometrie, muzică, prin 

prezentarea de scrieri, desene şi lucrări manuale realizate de fete, precum şi prin verificarea 

simţului ritmic, fie în baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a claselor 

pregătitoare; examenul consta într-o probă scrisă la disciplinele limba de predare şi 

aritmetică şi o probă orală la celelalte discipline. 

Conform Ordinului ministrului Cultelor și Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, în 

planul de învăţământ specific institutelor pentru formarea învăţătoarelor erau prevăzute 

următoarele discipline: religie, pedagogie cu lucrări practice, limba de predare, geografie, 

istorie, aritmetică şi geometrie, ştiinţe ale naturii, caligrafie, desen, muzică, lucru manual 

pentru fete, gimnastică; limbile străine, vioara şi pianul se puteau studia ca discipline 

facultative. Pentru introducerea altor discipline facultative în planul de învăţământ era 

necesară aprobarea specială a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Activitatea de predare 

trebuia să fie un exemplu pentru elevele, care aveau să devină ulterior învăţătoare, şi în acest 

sens, cadrele didactice trebuiau să dea dovadă de profesionalism şi responsabilitate, să 

folosească metode de predare interactivă, să nu încurajeze învăţarea mecanică şi se 

interzicea dictarea materiei elevelor. În actul de predare trebuiau utilizate manualele şcolare 

pentru care exista aprobarea ministerului şi a Consiliului Şcolar al Ţării. Fiecare institut de 

formare trebuia să deţină pentru desfăşurarea activităţilor colecţii de materiale didactice 

pentru disciplinele geografie, istorie, matematică, ştiinţele naturii, chimie, fizică, muzică, 

desen, precum şi câte o bibliotecă pentru corpul profesoral şi eleve cu un fond de carte în 

care se regăseau printre altele lucrări şi reviste de pedagogie şi metodică. Fiecare elevă era 

obligată să-şi procure manualele şcolare şi celelalte materiale auxiliare necesare, să participe 

în mod constant la toate orele de predare şi de aplicaţii. Elevele nu aveau voie să participe la 

reuniunile unor asociaţii decât cu aprobarea Consiliului Şcolar al Ţării. 

Normele privind disciplina elevelor erau prevăzute într-un regulament care era 

elaborat de către corpul didactic şi aprobat de Consiliul Şcolar al Ţării. Sancţiunile 

disciplinare, ce se puteau aplica pentru un comportament contrar regulamentului, erau 

următoarele: 

a). mustrarea de către învăţător;  

b). mustrarea de către dirigintele clasei; 

c). avertismentul din partea directorului; 

d). avertismentul acordat în cadrul şedinţelor consiliului profesoral; 

e). exmatricularea din institut şi din toate şcolile. Exmatricularea din institut se realiza 

în baza hotărârii corpului didactic cu aprobarea Consiliului Şcolar al Ţării iar exmatricularea 

din toate şcolile cu aprobarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. 

La sfârşitul fiecărui semestru, fiecare elevă primea un certificat în care se consemnau 

calificativele acordate în urma evaluării şi pentru purtare. Repetarea unui an de studiu era 

permisă numai o singură dată. După finalizarea studiilor, persoanele, care frecventaseră 

cursurile unui institut privat de formare a învăţătoarelor, puteau obţine, după împlinirea 

vârstei de 19 ani, certificatul de maturitate în urma susţinerii examenului la un institut 

similar public în faţa unei comisii formate dintr-un preşedinte, care era un inspector al 

Consiliului Şcolar al Ţării, directorul institutului şi învăţătorii care aveau în norma didactică 

disciplinele care se studiau în anul IV. Elevele de la institutele private plăteau o taxă de 

examinare de 5 florini. Examenul consta din probă scrisă, practică şi orală. Elevele private 

erau examinate la toate obiectele de studiu, dispensă se putea acorda numai pentru 

gimnastică în cazul în care orele aferente acestei discipline se desfăşuraseră la un institut de 

stat. Repetarea examenului de maturitate era permisă, însă presupunea verificarea 

cunoştinţelor la toate disciplinele. Deţinerea unui certificat de maturitate de către o 
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absolventă îi permitea numirea provizorie, ca învăţătoare inferioară sau învăţătoare la şcolile 

primare. În vederea obţinerii definitivatului era necesară prezentarea certificatului de 

calificare ca învăţătoare care se putea obţine prin susţinerea unui examen după desfăşurarea 

activităţii de predare timp de minimum doi ani la o şcoală primară publică sau privată cu 

drept de publicitate; certificatul de calificare obţinut îi permitea învăţătoarei desfăşurarea de 

activităţi didactice la şcolile primare sau cetăţeneşti. Repetarea unui examen era permisă o 

singură dată. Candidatele pentru Oficiul învăţătoarelor, care nu desfăşuraseră activitate 

didactică timp de trei ani la o şcoală privată cu drept de publicitate, trebuiau să mai susţină 

încă o dată examenul pentru a putea fi numite definitiv la o şcoală publică. În cazuri 

excepţionale se putea acorda dispensă de către minister. 

Personalul institutelor de formare a învăţătoarelor, format din director, învăţători 

principali, învăţătorul de religie, învăţătoarele de la şcoala de aplicaţie şi învăţători auxiliari, 

era numit de către ministrul Cultelor şi Instrucţiunii la propunerea Consiliului Şcolar al 

Ţării. Norma didactică pentru director era de 10 ore pe săptămână, pentru învăţătorii 

principali 20 ore pe săptămână, pentru învăţători (învăţătoare) 25 ore pe săptămână şi pentru 

învăţătorii de religie două ore pe săptămână; în situaţii de necesitate se putea suplimenta 

norma, astfel: pentru director cu până la două ore, pentru învăţătorii principali cu 4 ore pe 

săptămână, pentru învăţători (învăţătoare) cu 5 ore pe săptămână. La începutul anului şcolar, 

directorul desemna pentru fiecare an de studiu un diriginte cu scopul de a supraveghea la 

menţinerea ordinii şi a disciplinei. Lunar aveau loc consilii ale corpului didactic în care se 

analizau planul de învăţământ, propunerile de achiziţionare a unor materiale didactice şi se 

luau hotărâri privind admiterea unor noi eleve şi chestiunile disciplinare. 

Concluzionând, se poate afirma că reglementarea modului de organizare şi funcţionare 

a institutelor de formare a învăţătoarelor prin Legea învăţământului primar din 14 mai 1869 

şi Ordinul ministrului Cultelor şi Instrucţiunii nr. 6031 din 31 iulie 1886, prin care s-a 

aprobat Statutul de organizare pentru institutele de formare a învăţătorilor şi învăţătoarelor, 

s-au creat premisele dezvoltării învăţământului, prin deschiderea de şcoli, creşterea 

numărului de eleve, asigurarea şi pregătirea de personal didactic calificat necesar pentru 

şcolile primare ce s-a format fie în institute publice, fie private. Primele demersuri de 

înfiinţare a unor institute private de formare a învăţătoarelor în Bucovina au fost iniţiate 

destul de târziu, abia în primul deceniu al secolului al XX-lea, ca urmare a deficitului de 

personal didactic calificat din şcolile primare cu limbile de predare română, ruteană şi 

germană. În perioada 1906-1912 au fost susţinute cinci proiecte de înfiinţare a unor institute 

private la Cernăuţi, dintre care doar patru s-au concretizat prin deschiderea a două şcoli cu 

limba de predare germană (Institutul privat de formare a învăţătoarelor profesor Georg 

König din Cernăuţi şi Institutul privat de formare a învăţătoarelor de pe lângă Şcoala 

Mănăstirii Ordinului „Marienfamilie” din Cernăuţi), una ruteană (Institutul privat de 

formare a învăţătoarelor al Asociaţiei „Ukrainska Szkola” cu limba de predare ruteană din 

Cernăuţi) şi una românească (Institutul privat de formare a învăţătoarelor cu limba de 

predare română din Cernăuţi). Institutele private de formare a învăţătoarelor al Asociaţiei 

„Ukrainska Szkola” şi de pe lângă Şcoala Mănăstirii Ordinului „Marienfamilie” din 

Cernăuţi au avut drept de publicitate, ceea ce le-a permis să organizeze examenul de 

maturitate şi să emită diplome valabile ca cele eliberate de către şcolile de stat.  
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Considerations regarding the organisation and functioning of private training 

institute for female primary school teachers in Habsburg Bukovina 

The private training institutes for primary school teachers in Bukovina were organised 

and functioned in compliance with Primary Education Act of 14 May 1869 and Religion and 

Education Ministerial Ordinance no. 6031 of 31 July 1886, which endorsed the 

Organisational Status of the training institutes for male and female primary teachers. It was 

presented the purpose and conditions needed to create a private institute, requirements for 

admission in preparatory first grade and in the 4 years studies programme, the curricula, 

disciplinary sanctions which could be applied for a bad behavior, also information 

regardind graduation. The first attempts to establish private training institutes for female 

primary teachers in Bukovina were made quite late, in the first decade of the twentieth 

century, because of a shortage of qualified teaching staff among primary schools with 

classes in Romanian, Ruthenian and German. During 1906-1912 were issued five plans to 

create private institutes in Chernivtsi, out of which only four were further developed into 

two German schools (Georg König Private Training Institute for Female Primary School 

Teachers in Chernivtsi and The Private Training Institute for Female Primary School 

Teachers within „Marienfamilie” Convent Order School, a Ruthenian one (The Private 

Training Institute in Ruthenian for Female Primary School Teachers within „Ukrainska 

Szkola” Association in Chernivtsi) and a Romanian one (The Private Training Institute in 

Romanian for Female Primary School Teachers in Chernivtsi). 

Keywords: Bukovina, Chernivtsi, private training institute for female primary school 

teachers, admission, curricula, qualification 

 

  

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1886&page=45&size=197
mailto:ligia.fodor@yahoo.com


225 
 

Шоліна Тетяна Валентинівна 

кандидат педагогічних наук  

асистент кафедри педагогіки та соціальної 

роботи 

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

t.sholina@chnu.edu.ua 

 

ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» – ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА» 

 

Стаття коротко визначає причини та шляхи запровадження інклюзивної 

освіти в Україні, обґрунтовує важливість фахової підготовки вчителів до організації 

інклюзивного освітнього простору. Автор розкриває зміст навчальної дисципліни за 

вибором студента «Основи інклюзивної освіти», що є складовою професійної 

підготовки магістрів за спеціальностями «Середня освіта» (за предметними 

спеціалізаціями) в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, професійна підготовка, вчитель, середня 

освіта, інклюзивне освітнє середовище, дитина з особливими освітніми потребами. 

 

Рухаючись у напрямку демократизації суспільства, запроваджуючи міжнародні 

норми та правила, Україна проголосила рівність всіх громадян у праві на якісну і 

доступну освіту. Особливо важливим це видається для дітей з обмеженими 

можливостями, бо навчання і виховання таких дітей повинно враховувати їх особливі 

потреби у здобутті освіти. Одним з сучасних та ефективних способів залучення таких 

дітей до світу знань є інклюзивне навчання, що визначається Законом України «Про 

освіту» як «система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на 

принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників» [1]. 

Актуальні напрями запровадження інклюзивного навчання, створення 

інклюзивно-ресурсних центрів, реформування системи закладів інституційного 

догляду та виховання (деінституціалізація), визначено Указами Президента України 

від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження національної стратегії у сфері прав 

людини», від 13 грудня 2016 року № 533 «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю», від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію 

роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Протоколом першого 

засідання Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей 

як пріоритет розвитку країни» від 31 березня 2017 року, програмою діяльності 

Кабінету Міністрів України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 року № 393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» [2, с.4]. З 2017 року у 

державному бюджеті передбачені цільові видатки на додаткові послуги для учнів з 

особливими потребами інклюзивних та спеціальних класів.  

Водночас надзвичайно болючим питанням залишається фахова компетенція 

педагогічних працівників. Результати комплексного моніторингу «Інклюзивна освіта 

в Україні: здобутки, проблеми та перспективи» свідчать, що сучасний стан підготовки 
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фахівців для роботи в інклюзивному освітньому середовищі не задовольняє 

суспільним запитам і потребам, а брак теоретичних знань та практичних навичок 

роботи з дітьми із обмеженими можливостями існує у більшості вчителів [3]. Тому 

потребу внесення розділу «Основи інклюзивної освіти» в навчальні програми 

слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі обласних інститутів післядипломної 

освіти та предметів «Основи корекційної педагогіки» та «Дидактика інклюзивного 

навчання» до навчального плану підготовки студентів напряму «Педагогічна освіта» 

визначено в офіційних документах Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти 

і науки України [4; 2]. 

Водночас ознайомлення майбутніх педагогів з основами створення 

інклюзивного освітнього середовища до останнього часу відбувалося фрагментарно. 

Систематично вивчали курси присвячені інклюзивній освіті в Чернівецькому 

національному університеті лише студенти спеціальностей «Початкова освіта» та 

«Соціальна педагогіка», але з 2017-2018 навчального року відповідно до програми 

підготовки магістрів за спеціальністю «Середня освіта» (за спеціалізаціями) було 

запроваджено навчальну дисципліну за вибором студента «Основи інклюзивної 

освіти». 

Курс, що готуватиме майбутніх учителів середньої школи до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, складається з двох модулів. Перший – знайомить з 

науково-теоретичними, методичними та практичними основами організації 

інклюзивного навчання у ЗНЗ, а другий розкриває особливості розвитку та 

педагогічної підтримки дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.  

В процесі вивчення курсу студенти дізнаються про особливості організації 

інклюзивного освітнього простору, роль вчителя та асистента учителя в роботі з 

дітьми із особливими освітніми потребами, знайомляться з методикою написання 

індивідуальної програми розвитку, змістом та методами корекційно-розвивальної 

роботи, психолого-педагогічного супроводу. Майбутні педагоги вивчають специфіку 

викладання в інклюзивному класі, оцінювання дітей з особливими освітніми 

потребами, управління поведінкою учнів та створення в школі атмосфери співпраці, 

взаємопідтримки та поваги до кожного учасника навчального процесу.  

Навчальна дисципліна передбачає також звернення уваги студентів до проблеми 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в сім’ї, окреслює роль 

батьків в інклюзії та завдання учителя в роботі з ними. В межах курсу магістранти 

знайомляться зі специфікою розвитку дитини з порушеннями слуху, зору, опорно-

руховного апарату, з розладами аутичного спектру, затримкою психічного розвитку 

та порушенням інтелектуальної сфери, вадами мовлення та синдромом Дауна. 

Студенти отримують необхідні у майбутній професійній діяльності знання про те, як 

враховувати обмеження, які зумовлені порушеннями розвитку дитини, в навчально-

виховному процесі, як адаптувати та модифікувати зміст та методи навчання 

відповідно до індивідуальних потреб дитини. 

Звичайно, тридцять аудиторних годин курсу не можуть ознайомити студентів зі 

всіма аспектами інклюзивного освітнього середовища. Перспективним видається 

удосконалення змісту навчальної дисципліни: введення додаткових практичних годин 

для відвідування шкіл, де існують інклюзивні класи, спостереження інклюзивних 

уроків, консультації з шкільними психологами та асистентами учителів, що 

здійснюють супровід дітей з особливим освітніми потребами, відвідування 

психолого-медико-педагогічної комісії. Важливим також є введення в зміст курсу 

роботи з мотиваційно-ціннісними установками майбутніх педагогів, проведення 
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тренінгів розвитку толерантності, психологічної готовності до навчання та виховання 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

Аналіз існуючого стану інклюзивної освіти та її перспектив дозволяє 

стверджувати, що введення в зміст підготовки фахівців за спеціальністю «Середня 

освіта» (за предметними спеціалізаціями) курсу «Основи інклюзивної освіти» 

дозволить в майбутньому значно покращити навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи. 
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ВИМОГИ ДО ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДИСТАНТНОЮ СІМ’ЄЮ 

 

У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування 

самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, 

активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Ці завдання 

пов’язані з новими вимогами суспільства до реформування української освіти. 

Проблема якості вищої освіти є багатоаспектною, тому не можна стверджувати 

про її виключно педагогічний, дидактичний, управлінський чи світоглядний характер. 



228 
 

Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінювання її 

результативності та управління якістю – одне з основних завдань сьогодення, яке має 

не лише педагогічний чи суто науковий контекст, але й соціальний, політичний та 

управлінський [5]. 

Згідно з діючим Законом України “Про вищу освіту”, якість вищої освіти – це 

сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність 

задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства [4]. 

Ю. Романенко розглядає якість освіти як соціальну категорію, що визначає стан і 

результативність освітнього процесу в суспільстві, її відповідність потребам і 

вимогам суспільства щодо розвитку й формування громадянських, особистісних 

умінь і професійної компетентності особистості.  

Із метою внесення термінологічної ясності в освітньому просторі, зокрема у 

законодавство про вищу освіту України, І. Станкевич пропонує ще інше визначення 

поняття “якість вищої освіти” з точки зору таких її власних характеристик, як 

результати вищої освіти, а саме: якість вищої освіти – це відповідність результатів 

вищої освіти вимогам особистостей та інших зацікавлених сторін. При цьому 

результати вищої освіти можуть бути якісними і кількісними, реально досягнутими та 

очікуваними, як особистісними, так і суспільними, академічними тощо [9]. 

Поняття “якість вищої освіти” ретельно аналізував В. Бахрушин [2] і відзначив, 

що проекти нового закону України про вищу освіту помітно зміщують акценти в бік 

професійної компетентності випускників: якість вищої освіти – якісні та кількісні 

показники результатів навчання осіб, що здобули вищу освіту відповідного 

освітнього чи освітньо-наукового ступеня, які засвідчують рівень їхньої 

компетентності та здатності до професійної діяльності відповідно до напряму 

підготовки та спеціальності (спеціалізації).  

Фахівці у сфері якості виділяють три складові якості освіти: якість освіти (знань, 

способів вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організації 

пізнавальної діяльності, мотивації пізнавальної діяльності, контролю за здійсненням 

навчальної діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь та 

навичок, засвоєння моральних норм) [7].  

Означені складові якості освіти втілюються у підготовці майбутніх фахівців до 

різнобічної професійної діяльності в умовах сім’ї та освітніх закладів. Державним 

стандартом підготовки соціальних педагогів у вищому навчальному закладі 

передбачено ознайомлення майбутніх фахівців із різними категоріями сімей та 

технологіями соціально-педагогічної діяльності з ними. І першим надзвичайно 

важливим кроком у цьому контексті є використання критеріїв і показників готовності 

соціальних педагогів до врахування специфіки власне сімей із порушеною 

структурою, зокрема, дистантної сім’ї. 

Дослідниця Н. Куб’як вважає, що у дистантних сім’ях є чимало психолого-

педагогічних проблем у вихованні дітей, тому діти з таких сімей потребують 

особливої уваги з боку педагогів. Сьогодні педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів та профтехосвіти не завжди мають достатній рівень знань, умінь 

та навичок для роботи з такими дітьми. Тому виникає потреба готувати до такої 

роботи під час навчання або в процесі післядипломної освіти [6].  

В умовах ринкової економіки головним критерієм оцінки якості підготовки 

фахівця є його професійна конкурентоспроможність та компетентність. У своєму 

дослідженні М. Головань підкреслює такі характеристики компетентності: володіння 
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компетенцією, що виявляється в ефективній діяльності і включає особисте ставлення 

до предмету і продукту діяльності; інтегративне утворення особистості, що інтегрує в 

собі знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які зумовлюють 

прагнення, здатність і готовність розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в 

реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і 

результату діяльності; компетентним можна стати опановуючи певні компетенції і 

реалізуючи їх у досвіді конкретної діяльності [3, с. 23–30].  

Л. Тимків робить висновок про те, що важливою умовою реалізації особистісно-

розвивального підходу в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів є 

розвиток якостей адаптивної культури майбутніх педагогів [10].  

Про готовність майбутнього соціального педагога до психолого-педагогічного 

супроводу дітей із дистантних сімей свідчать певні сформовані компетенції, а також 

розвинені здібності та якості особистості.  

Вважаємо, що рівень готовності, а отже і якість освіти соціального педагога у 

діяльності з дистантною сім’єю визначається професійними компетенціями, 

необхідними для усвідомлення рівня складності тих проблем, що виникають у сім’ї, 

системою науково-методичного й організаційно-технологічного забезпечення їх 

відповідної професійної підготовки.  

На нашу думку, показником якісної вищої освіти майбутнього соціального 

педагога є його готовність до здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей із 

дистантних сімей. За допомогою теоретичного аналізу наукової літератури з 

досліджуваної проблеми, тривалого фіксованого спостереження за діяльністю 

студентів і соціальних педагогів-практиків, і виходячи з багатоаспектного поля 

визначень змісту й особливостей готовності до означеного виду діяльності, 

розглядаємо готовність майбутніх соціальних педагогів до психолого-педагогічного 

супроводу дітей із дистантних сімей як сукупність психофізіологічних, педагогічних, 

комунікативно-функціональних, організаційно-психологічних та мотиваційно-

технологічних компетенцій.  

Оскільки загальною метою виховання є всебічний і гармонійний розвиток 

особистості, то у своїй діяльності соціальний педагог має керуватися такими 

принципами толерантних взаємин з дітьми та батьками із дистантних сімей: 1) зв’язку 

толерантності з життям (педагоги й батьки орієнтують дітей на толерантну взаємодію 

у спілкуванні дитини з близькими, друзями, вчителями); 2) шанобливого ставлення до 

особистості дитини (поважаючи та приймаючи позицію, світогляд дитини, не 

обов’язково погоджуючись із ними, педагог коректує їх, показує приклад 

толерантного ставлення до людини з іншим світосприйняттям); 3) опори на позитивне 

в дитині (педагог підтримує саморозвиток особистості дитини, готової до змін і 

самореалізації; актуалізація позитивних рис, позитивного соціального досвіду, 

розвинених конструктивних умінь взаємодії з людьми сприяє формуванню 

толерантності); 4) соціальної зумовленості виховання толерантного ставлення до 

дітей (вивчивши вплив соціального середовища, необхідно впроваджувати у взаємини 

дітей ідеї толерантності, відбираючи для цього відповідні форми, методи та 

прийоми); 5) завуальованості педагогічних впливів та опори на активність дитини 

(вплив дорослих сприймається останніми як моралізування й тому вони часто 

протидіють йому; варто спиратись на побічні, ненав’язливі методи і прийоми); 6) 

єдності знання та поведінки (вимагає побудови процесу формування комунікативної 

діалогічної взаємодії на двох взаємозалежних рівнях, що складають єдине ціле: 

інформаційному – дає знання про ознаки адекватного розвитку стосунків, тактичні 
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принципи і прийоми контактної взаємодії, і на поведінковому – озброює вміннями та 

навичками толерантної взаємодії). 

Результатом виховного процесу як складової психолого-педагогічного 

супроводу дітей із дистантних сімей є сформованість провідних якостей особистості 

дитини, системи моральних знань, вмінь, навичок та ціннісних орієнтацій, виконання 

певних обов’язків, сформована активна життєва настанова й орієнтація на досягнення 

суспільно значущих успіхів у майбутньому тощо [1]. 

Останніми десятиріччями в освітньо-виховній системі складається особлива 

культура підтримки та допомоги дитині, її батькам у психолого-педагогічному 

супроводі сім’ї, що розглядається як особливий вид допомоги підліткам та забезпечує 

особистісний розвиток і виховання в умовах освітнього процесу. Сама ідея супроводу 

як втілення гуманістичного, особистісно зорієнтованого підходу тісно пов’язана з 

реалізацією права дитини на повноцінний розвиток і, як наслідок, якісною 

модернізацією системи освіти.  

Особливістю психолого-педагогічного супроводу є необхідність вирішення 

завдань особистісного розвитку і виховання підлітка в складних умовах модернізації 

системи освіти, змін в її структурі та змісті. Неабияку роль відіграють у цьому 

процесі складні, специфічні умови, в яких опинилась сучасна родина. Психолого-

педагогічний супровід особистісного розвитку і виховання дитини має розглядатись 

як супровід міжособистісних взаємин.  

Пріоритетною метою модернізації освіти є виховання, що ототожнюється з 

поняттям “якість життя”, яке розкривається через такі категорії, як “здоров’я”, 

“соціальне благополуччя”, “самореалізація”, “захищеність”. Відповідно, сфера 

відповідальності психолого-педагогічного супроводу включає в себе завдання 

створення в освітньо-виховному закладі успішного процесу виховання, соціалізації 

дитини, її самореалізацію, оскільки повноцінний розвиток особистості є гарантом 

суспільного благополуччя. Завдання формування самостійної, відповідальної та 

соціально мобільної особистості, здатної до соціалізації в суспільстві та активної 

адаптації на ринку праці, визначає необхідність широкого використання під час 

психолого-педагогічного супроводу різноманітних програм розвитку соціальних 

навичок, здатності до особистісного самовизначення і саморозвитку.  

Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінювання її 

результативності й управління якістю – одне з основних завдань сьогодення, яке має 

не лише педагогічний чи суто науковий, але й соціальний, політичний та 

управлінський аспекти (Ю. Романенко). 

Отже, вимоги сучасності вимагають оновлення системи освіти і виховання в 

Україні з урахуванням принципів індивідуалізації, диференціації, гуманізації та 

демократизації, а також її орієнтації на особистість. Пошук і впровадження сучасних 

виховних систем детермінує необхідність оптимізації педагогічного процесу в 

загальноосвітньому навчальному закладі і передбачає створення умов для 

повноцінного особистісного розвитку школяра та його творчої самореалізації. Тобто, 

виховання особистості школяра, здатного постійно вчитися, самовдосконалюватися, 

творити й примножувати суспільне багатство, сприяти консолідації української нації 

в європейську та світову спільноти, що й актуалізує посилення виховного аспекту 

середніх закладів освіти. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI 

столітті декларується, що якість освіти визначена пріоритетним напрямом державної 

освітньої політики, а діагностика ефективності освітніх реформ, їх моніторинг і його 
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науковий супровід названі обов’язковими елементами модернізації системи освіти 

України [8]. 
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ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ – ВИМОГА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА  

 

У статті аналізується роль освіти впродовж усього життя як процес 

розвитку й саморозвитку особистості в період інформаційного суспільства.  

Ключові слова: освіта впродовж усього життя, безперервна освіта, 

інформація, інформаційне суспільство. 

 

«Освіта – це те, що залишається в людини, коли решта забувається».  

К.Д. Ушинський 

У XXI столітті концепція освіти впродовж усього життя набуває ключового 

значення. Вона виходить за рамки традиційних відмінностей між первиною освітою і 

безперервною освітою, яка триває протягом життя людини. Вона є відповіддю на 

виклик, який кидає нам світ, де зміни відбуваються у геометричній прогресії. В цьому 

немає нічого нового, оскільки необхідність відновлювати знання кожного разу, коли 

людина стикається із нововведеннями, що з'являються як в особистому, так й у 

професійному житті. Така необхідність існує і набуває більш насущного характеру в 

сучасному інформаційному суспільстві. Це питання не можна вирішити без того, щоб 

кожен «навчився вчитися» впродовж свого життя [1]. 

Проте, в результаті глибоких змін традиційного способу життя виникають нові 

вимоги, які змушують нас краще зрозуміти іншого, краще зрозуміти світ, 

необхідність взаєморозуміння, гармонії – ось чого найбільше потребує наш світ. Мова 

йде про те, щоб навчитися жити разом, розвиваючи знання про інших, їх історію, 

традиції та спосіб мислення. Виходячи з цього, необхідно виробити новий підхід, 

завдяки усвідомленню зростаючої взаємозалежності у зв’язку із глобалізацією , 

призводить до спільного аналізу ризиків та викликів, які чекають нас у майбутньому, 

і спонукає нас до здійснення спільних проектів або до розумного й мирного 

вирішення неминучих конфліктів. Деякі можуть вважати це утопією. Але така утопія 
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життєво необхідна для того, щоб розірвати порочне коло цинізму яке відображається 

у розподілі і владарюванні умами людства, навіюючи ворожду між ними.  

Перш за все необхідно навчитися здобувати знання. Однак, враховуючи швидкі 

зміни, пов'язані з науковим прогресом і новими формами економічної та соціальної 

діяльності, необхідно поєднувати достатньо широкі загальні культурні знання з 

можливістю глибокого осягнення обмеженого числа дисциплін. Загальний 

культурний рівень є, у деякому роді, перепусткою до безперервної освіти, оскільки 

він прищеплює «смак до освіти», а також є його основою, необхідною для того, аби 

вчитися протягом усього життя. 

Також необхідно прагнути до постійного вдосконалення у своїй професії, 

підвищення компетентності в своїй галузі знань. Це дає можливість справлятися із 

непередбачуваними ситуаціями, що в свою чергу полегшує роботу в групі, яка в 

даний час дуже часто ігнорується у педагогічній методиці. Людина є соціальною, 

досягнення успіху можливе лише в соціумі, завдяки колективно груповій праці. 

Компетентність і кваліфікація розвиваються, якщо школярам і студентам надають 

можливість перевірити свої здібності, знання та набути досвіду, приймаючи участь, 

паралельно навчанню, в різних видах професійної або соціальної діяльності, Для 

цього необхідно приділяти більше уваги різним можливим формам чергування 

навчання і практичної роботи. 

У вищих навчальних закладах студентам надають певний багаж інформації, що є 

беззаперечно необхідним для розвитку людини та її професійних вмінь, які вона буде 

використовувати у своїй роботі, однак в наш інформаційний час це не може являтися 

основоположним принципом та методом навчання, оскільки інформація являється 

широкодоступною, її актуальність змінюється, цінність знижується що ставить, на 

нашу думку, першочерговим завданням навчити людину опрацьовувати та 

кодифікувати її. Людина повинна працювати над своїм розвитком постійно та 

безперервно. 

Також потрібно навчитися жити. Це питання займало центральне місце у 

доповіді Едгара Фора «Вчитися, щоб бути: Світ освіти сьогодні та завтра», яка була 

опублікована у Парижі у 1972 р. під егідою ЮНЕСКО [2]. Е. Фор так визначив 

«безперервну освіту» – це не освітня система, але принцип, на якому заснована вся 

організація системи та який, відповідно, повинен лежати в основі розвитку кожного з 

її складових елементів» [2, с. 182].У доповіді також обґрунтовувалася пропозиція 

прийняти безперервну освіту як керівну концепцію в галузі освіти як у розвинених, 

так й у тих країнах, що розвиваються, а також були наведені положення про 

організацію освіти дорослих, про вертикальну й горизонтальну інтеграцію освітніх 

форм, про самоосвіту, всебічний розвиток особистості [2, с. 181-222]. 

Ці рекомендації зберігають всю свою актуальність й сьогодні, оскільки XXI 

століття вимагатиме від усіх більшої самостійності і здатності до оцінки, що 

поєднуються з посиленням особистої відповідальності в рамках реалізації колективно 

цивілізаційного проекту. Це необхідно у зв'язку з іншим важливим моментом, а саме з 

тим, щоб не залишати незатребуваним жодний з талантів, які, як скарби, заховані у 

кожній людині. Аж ніяк не претендуючи на повноту нашого переліку, перерахуємо 

лише пам'ять, здатність до роздумів, уяву, фізичні можливості, естетичне почуття, 

здатність до спілкування з іншими, природний авторитет керівника. Все це 

підтверджує необхідність краще пізнати самих себе.  

Останнього часу все більш очевидним є те, що існує потреба в освіті не тільки на 

рівні окремої особистості, організації, а й суспільства в цілому, тому на сьогоднішній 
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день концепція «безперервної» освіти є найбільш актуальною. Освіта протягом всього 

життя не являється забаганкою окремої особистості, а нагальна потреба і вимога часу, 

як для особистості, так і для суспільства в цілому. Як свідчить міжнародна практика у 

сфері послуг з перепідготовки і навчання персоналу, погіршення економічної ситуації 

актуалізувало необхідність випереджального професійного розвитку працівників, 

формування за допомогою перепідготовки до їхньої готовності швидко й адекватно 

реагувати на зовнішні виклики, своєчасно переходити у перспективні професійні 

сектори відповідно до вимог ринкової економіки та економіки «суспільства знань» 

(тобто, інформаційного суспільства). 
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ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

 

Висвітлено особливості просвітницької роботи як складової соціально-

педагогічної діяльності викладача вузу. Розглянуто сутність понять 

«просвітництво», «просвітницька робота», «профілактична робота». 

Ключові слова: викладач, соціально-педагогічна діяльність, просвітництво, 

просвітницька робота, профілактична робота. 

 

Однією зі складових соціально-педагогічної діяльності викладача ВНЗ є 

просвітницька робота, що має на меті «просвітити», надати певні знання, передові ідеї 

людині, які б допомогли їй особистісно зростати, розширити горизонти власних знань 

та критично мислити. Окрiм того, передача знань передбачає не лише інформаційну 

функцію, але й виховний процес на засадах гуманізму. Соціально-педагогічна 

діяльність, – як стверджує відомий педагог О. Безпалько, – має бути «спрямована на 

створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку, задоволення 

культурних і духовних потреб чи відновлення соціально схвалених способів 

життєдіяльності людини» [2, с. 13]. 
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Ґрунтовне вивчення наукової літератури засвідчило суспільну значимість 

проблеми, що розглядається, уможливлює узагальнення досвіду, поглиблення 

теоретичних уявлень, розробку практичних рекомендацій щодо формування 

необхідних якісних параметрів просвітницької роботи викладача вузу як складової 

соціально-педагогічної діяльності. 

Дослідженню сутності терміну «просвітництво», обґрунтуванню 

методологічного базису та категорійного апарату просвітницької роботи присвячено 

праці вітчизняних науковців (О. Безпалько, Р. Вайнола, В. Гриценко, М. Горлач, 

Н. Заверико, І. Звєрєва, Т. Дуткевич, А. Капська, Л. Левчук, О. Паскаль, 

В. Полікарпов, З. Шевців, М. Шахрай та інші). 

Поняття «просвітництво» з’явилось ще у XVII столітті. Просвітництво – 

хронологічна доба середини XVII–XVIII століття. Термін «просвітництво» 

використовували філософи та мислителі того часу (Ф.-М. А. Вольтер, Й.-Г. Гeрдер, 

І. Кант), пропагуючи становлення «культу розуму», яке б засновувалось на 

природному рівноправ’ї людей, політичній свободі та громадянській рівності [3, с. 70-

74]. 

Поняття «просвітницька робота» варто розглядати у вузькому і широкому 

значенні, а також розмежовувати з терміном «профілактична робота» Так, 

просвітницька робота у широкому – будь-яка діяльність педагога, спрямована на 

просвіту людей, ознайомлюючи їх зі специфікою діяльності фахівця відповідного 

фаху, її методами та можливостями. Вузьке розуміння просвітницької роботи 

тлумачать як цілеспрямовані дії педагога, спрямовані на поширення соціально-

педагогічних знань. 

Метою просвітницької роботи як різновиду професійної діяльності викладача є 

поширення певних знань та інформації про певні соціально-педагогічні проблеми у 

суспільстві, виховання особистісного ставлення до зазначеної проблеми на засадах 

гуманізму, формування адекватного сприйняття суспільством певних проблем інших 

індивідів за допомогою надання об’єктивної інформації про походження та 

особливості виникнення цих проблем. Щодо профілактичної роботи, то вона 

передбачає попередження можливих ускладнень у житті людини, групи людей чи 

соціуму. Надання допомоги людині, сім’ї, певній соціальній групі шляхом 

матеріально-фінансової, морально-правової, психолого-педагогічної підтримки, 

сприяння у вирішені певних проблем передбачає застосування поняття «соціально-

педагогічна діяльність». Як зазначає Д. Звєрєва, це педагогічна діяльність за умови 

дефіцитів, які можуть вплинути на спосіб життя людини та її поведінку [4, с. 353] 

Науковець Т. Розвадовська, аналізуючи поняття «просвітництво», 

«просвітницька робота», «соціально-педагогічна робота», «соціально-педагогічна 

діяльність», дійшла висновку, що просвітницька робота педагога у ВНЗ має включати 

й елементи соціального виховання як «процесу та результату цілеспрямованого 

впливу на людину для оволодіння та засвоєння нею загальнолюдських та спеціальних 

знань, соціального досвіду з метою формування позитивних ціннісних орієнтацій, 

соціально значущих якостей [3, с.72]. 

Форми і методи просвітницької роботи залежать від специфіки сфери діяльності 

фахівця і можуть включати: лекції, виступи на семінарах і нарадах, бесіди, круглі 

столи, консультації, методичні листи і рекомендації, тренінги, диспути, виступи у 

пресі, радіо та телебаченні тощо [1].  

Таким чином, просвітницька робота є складовою соціально-педагогічної 

діяльності викладача ВНЗ і спрямована на усвідомлення, розуміння широким колом 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Розвадовська%20Т$
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людей наявності соціально-педагогічних проблем у певної категорії населення чи 

особистості зокрема. Окрім того, варто звернути увагу на те, що просвітницька робота 

має нести певну виховну функцію. 
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ 

 

У науковій розвідці висвітлено досвід професійного кадрового забезпечення 

системи освіти дорослих в сучасній Європі. Розкрито принципи, загальні тенденції 

та стратегії, що визначають пріоритети підготовки фахівців-андрагогів. 

Акцентовано увагу на наднаціональному характері освіти дорослих, орієнтації на 

міжнародне співробітництво та загальнолюдські цінності через функціонування 

міжнародних (транснаціональних) програм. 

Ключові слова: андрагогіка, андрагог, освіта дорослих, неперервна освіта, 

дорослий учень, цінності. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Глобалізаційні процеси, перехід до 

інформаційного суспільства, зростання значення людського капіталу та криза 

компетентності населення водночас – ці та інші фактори актуалізують андрагогіку та 

освіту дорослих як ефективний засіб вирішення значної кількості соціальних проблем 
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та умову стабілізації ситуації розвитку людства. У сучасній Європі сформувалися 

соціальні попит і замовлення на професійну підготовку фахівців для системи освіти 

дорослих, позитивний досвід функціонування якої доцільно використовувати і на 

вітчизняних теренах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому інтерес науковців до питань 

розвитку системи освіти дорослих та професійної підготовки фахівців-андрагогів в 

Європі і світі доводиться наявністю розгалуженої мережі дослідницьких 

андрагогічних центрів. Теорію і практику освіти дорослих, включаючи проблеми 

підготовки кадрів, вивчають приватні та державні організації. В Європі це, 

наприклад, навчальні центри при університетах Німеччини і Фінляндії, Товариство 

педагогічних досліджень у Великобританії, Центр педагогічної документації у 

Франції та багато інших. Координацію таких досліджень беруть на себе європейські 

центри: Інтернаціональне бюро виховання (Швейцарія), Міжнародний інститут 

педагогічних досліджень (Німеччина), Центр дослідження з порівняльної педагогіки 

(Великобританія) та ін. Насправді і в Україні останнім часом освіта дорослих стала 

об’єктом для вивчення, що є відображенням розуміння необхідності її академізації та 

професіоналізації. Так, функціонує Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, а відповідні наукові дослідження проводять О. Аніщенко, 

С. Архипова, Н. Бідюк, С. Коваленко, О. Комар, Л. Лук’янова, О. Михальчук, 

Н. Ничкало, О. Огієнко та ін. 

Метою наукової розвідки є висвітлення принципів, тенденцій, стратегій та 

досвіду професіоналізації освіти дорослих в сучасній Європі. 

Виклад основного матеріалу. Провідними і відмінними принципами організації 

освіти дорослих та процесу підготовки фахівців-андрагогів у сучасній Європі 

виступають принципи неперервності і цінності освіти. Прийнята практично всіма 

передовими європейськими країнами концепція неперервної освіти висуває освіту 

дорослих на визначальні позиції в основних напрямках соціально-економічного 

розвитку сучасного світу. Міжнародний досвід показує, що освіта на сучасному етапі 

перетворюється в одну з провідних форм соціальної активності людини і 

найважливішу сферу діяльності суспільства. В розрізі неперервності освіта перестає 

бути в основному організованим зовні процесом і стає в значній мірі особистою 

справою дорослого учня (освітою особистості). Вона втрачає свою обов’язковість і 

загальність, набуває персоніфікованого, особистісно орієнтованого характеру, 

визначається потребами самого учня, а не загальними для всіх заздалегідь заданими 

цілями і завданнями навчального процесу. 

У світовому освітньому просторі до початку XXI століття склався ряд загальних 

тенденцій, що визначають пріоритети підготовки фахівців-андрагогів для системи 

освіти дорослих в Європі[1]. 

Перша тенденція полягає в орієнтації більшості країн на перехід від елітарної 

освіти до підвищення якості освіти, орієнтованої на всі верстви суспільства і всі вікові 

групи населення. 

Друга тенденція проявляється в поглибленні міждержавної співпраці в сфері 

освіти, включаючи сферу освіти дорослих та підготовку фахівців для цієї сфери. 

Активність розвитку даного процесу залежить від ряду факторів, у тому числі від 

потенціалу національної системи освіти, умов партнерських відносин між державами 

та окремих учасників. 

Третя тенденція полягає в загальній гуманізації процесу освіти, в істотному 

збільшенні в світовій освіті гуманітарної складової, орієнтованої на загальнолюдські 
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цінності. Ідея гуманізації передбачає реалізацію принципово іншої спрямованості 

підготовки фахівців для сфери освіти дорослих, фахівців, які володіли б широким 

спектром компетенцій, що дозволяють досягати високої результативності в 

загальному і професійному розвитку особистості учнів. 

Ще одним важливим аспектом, на думку С.І. Змєйова, в розвитку європейської 

освіти дорослих в цілому, і підготовки фахівців для сфери освіти дорослих зокрема, є 

значне поширення нововведень при збереженні національних традицій і національної 

ідентичності країн та регіонів. Внаслідок цього освітній простір стає полікультурним 

і соціально орієнтованим як на розвиток окремої людини, так і на розвиток цивілізації 

в цілому, більш відкритим для формування міжнародного освітнього середовища. 

Освітній простір перетворюється в «наднаціональний» за характером знань і 

залученням людини до світових цінностей [2]. 

Сформована в європейській системі освіти дорослих ситуація представляє 

принципово нове явище: освітня система стає цілісною і неперервною, відповідає 

потребам людини. Основна ознака європейського підходу – загальна доступність 

навчання, в результаті чого освіта стає справді масовим явищем. ЮНЕСКО в 

реалізації цього підходу тісно співпрацює з низкою міжнародних організацій – 

Міжнародною організацією праці, Європейським економічним співтовариством, 

Організацією економічного співробітництва та розвитку, з неурядовими 

організаціями – Римським клубом, Міжнародною асоціацією освіти дорослих та ін. В 

70-рр. ХХ століття була розроблена модель «суспільства, що навчається», яка значно 

розширює поняття неперервної освіти за рахунок включення в неї всіх видів та форм 

формальної і неформальної освітньої діяльності. Головна ідея, за висловом G. Bogard, 

може бути сформульована буквально так: освіта не повинна обмежуватися стінами 

навчального закладу [5; 7]. 

В освітній стратегії XXI століття одним з найважливіших стає питання 

організації ефективної системи неперервної освіти дорослих. Відповідь на це питання 

знаходиться в прямій залежності від ефективності підготовки сучасних фахівців-

андрагогів. Важливо відзначити, що проблема організації та змісту підготовки 

фахівців для сфери освіти дорослих в полікультурному просторі сучасної Європи є на 

сьогоднішній день актуальною для всіх європейських держав. Особливо складною 

вона стає у зв’язку з великим припливом мігрантів, який спостерігається в 

європейських державах, в контексті соціальної стратифікації і диференціації 

сучасного суспільства, проблеми інформаційного вибуху, потреби розширення меж 

активного віку. 

Сучасна стратегія підготовки фахівців-андрагогів для сфери освіти дорослих в 

країнах Європи будується з урахуванням тенденцій загальноцивілізаційного розвитку 

і необхідності посилення інтеграції в світовий освітній простір. При цьому підготовка 

фахівця-андрагога все частіше розглядається на рівні глобальних проблем освіти, 

дослідження і вирішення яких вкрай необхідно для розвитку людини та суспільства. 

Про це йдеться в основних міжнародних документах, положеннях міжнародних 

Форумів ЮНЕСКО і Меморандумі неперервної освіти дорослих Європейського 

Союзу, що відбивають специфіку підготовки фахівців-андрагогів для сфери освіти 

дорослих. 

У проекті «Детальної програми реалізації цілей розвитку у сфері освіти і 

професійної підготовки в Європі», який був прийнятий рішенням Ради і Комісії 

«Outcome of proceedings. Council of the European Union. Brussels, 20 February 2002. 

Detailed work programme on the follow up of the objectives of educational and training 
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systems in Europe », були сформульовані основні стратегічні цілі розвитку підготовки 

спеціалістів для сфери освіти дорослих. Першою з них виступає підвищення якості та 

ефективності систем освіти дорослих та підготовки фахівців-андрагогів. Друга ціль 

спрямована на сприяння доступності освіти та професійної підготовки для всіх. Вона 

включає, в тому числі, формування відкритого освітнього простору, а ключовими 

завданнями в цьому блоці є: процес розширення доступності освіти протягом усього 

життя через консультації та інформування про всі освітні пропозиції; можливість 

надання освіти і підготовки в таких формах, щоб доросле населення могло 

поєднувати навчання та інші види діяльності; забезпечення доступності освіти для 

всіх категорій громадян; забезпечення гнучкості освітніх траєкторій; сприяння 

формуванню мереж освітніх інститутів на всіх рівнях [6]. 

Програми, розроблені Європейською Комісією, були прийняті на засіданні 

Європейського Парламенту, яке відбулося 25 жовтня 2006 р. Вперше за всю історію 

європейської політики в сфері освіти була прийнята єдина програма, що стосується 

питань навчання європейців від дитячого та юнацького до похилого віку. Програма 

неперервного навчання (Lifelong Learning Programme) була розрахована на сім років 

(2007-2013) та об’єднала існуючі проекти «Сократ», «Леонардо да Вінчі», 

«Коменський», «Еразм», «Грюнтвіг», «Електронне навчання». Ефективність 

Програми дозволила продовжити її до 2020 р. уже в якості нової Erasmus+ programme 

[3; 4]. 

Такі багатокомпонентні програми для навчання протягом життя суттєво 

збільшені в частині децентралізованих акцій і спрямовані на підтримку 

індивідуальної мобільності громадян та партнерства між організаціями. У свою чергу 

посилення міжнародної співпраці в сфері освіти дорослих висуває нові вимоги до 

рівня підготовки сучасного фахівця-андрагога – цей рівень перетворюється в 

міжнародний, орієнтований на загальноєвропейські проблеми освіти дорослих. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, європейська практика 

професіоналізації освіти дорослих є комплексною і такою, що потребує детального 

компаративного аналізу для уможливлення використання її надбань в Україні. 

Загалом одним з найбільш істотних досягнень сучасної європейської системи 

підготовки фахівців-андрагогів для освіти дорослих є власне накопичений в цій сфері 

досвід різних країн, який розкривається в міжнародному співробітництві. Така 

позиція стверджує ідеї «освіти дорослих як ключа до ХХІ століття», розвитку 

полікультурного середовища та всебічної реалізації людського потенціалу 

(особистісного, професійного, інноваційного і т.д.). Сучасний освітній простір 

Європи дозволяє безперешкодно реалізовувати концепції неперервного навчання, 

освіти впродовж життя, орієнтується на забезпечення освіти дорослих 

висококваліфікованими та підготовленими кадрами, таким чином задовольняючи 

різноманітні освітні запити й потреби дорослого населення на належному рівні. 
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У статті розглядається тема вдосконалення системи післядипломної освіти 

та необхідність впровадження в Україні концепції «освіти впродовж життя», які 

ґрунтуватимуться на сучасних освітніх технологіях. 

Ключові слова: сучасна школа, післядипломна освіта, освіта впродовж життя, 

реформа, сучасні технології освіти, форми навчання. 

 

Верховна Рада ухвалила першу з запланованих на цю осінь реформ – Закон «Про 

освіту». Закон створює підґрунтя для спроби кардинального реформування системи 

вищої освіти та її невід’ємної складової – післядипломної освіти, а також 

впровадження достатньо нової для нас, але широко розповсюдженої у цивілізованому 

світі концепції «освіти впродовж життя». 

Закон легітимізує різні форми навчання. Тепер освіту можна буде отримувати не 

лише за партою у школі: окрім уже знайомих нам очної, заочної, екстернатної та 

дистанційної освіти, тепер абсолютно законними будуть сімейна або домашня освіта 

(з батьками), педагогічний патронаж, здобуття освіти на робочому місці та дуальна 

освіта (поєднання навчання в навчальних закладах і на робочому місці). 

Цей Закон дозволяє застосовувати різні форми підвищення кваліфікації, яку до 

цього можна було проходити лише в інститутах післядипломної освіти, діяльність 

яких, вочевидь, потребує суттєвого вдосконалення. Зокрема передбачено, що кожен 

учитель має навчатися не менше 150 годин упродовж п’яти років. Де саме – він 

обиратиме самостійно. За платні курси має платити держава або місцеві органи влади.  
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Хоча реформа освіти тільки починається – можна спрогнозувати, що в 

подальшому не тільки педагоги, але й фахівці інших напрямів продовжуватимуть 

післядипломну освіту за новими, сучасними правилами, методиками та технологіями, 

напрацьовувати які необхідно вже сьогодні, використовуючи наявний вітчизняний та 

іноземний досвід. 

На жаль, на сьогодні в Україні не врегульовані питання та ключові проблеми 

неформальної освіти, відсутні спеціальні концепції та програми. У той же час ця 

концепція виходить на чільні позиції у світових освітніх процесах – це диктується 

базовими тенденціями сучасного розвитку людства. Тому для України вкрай важливо 

найближчим часом вжити дієвих заходів для подолання відставання у цій сфері. 

Післядипломна освіта створює умови для безперервності та, згідно з таким 

державним визначенням, є «спеціалізованим вдосконаленням освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, 

умінь і навичок або отриманням іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду та наступності освіти» і 

містить: перепідготовку (отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду); спеціалізацію (набуття 

здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах 

спеціальності); розширення профілю (набуття здатностей виконувати додаткові 

завдання та обов’язки в межах спеціальності); стажування (набуття досвіду виконання 

завдань та обов’язків певної спеціальності). Зразки документів про післядипломну 

освіту затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у галузі освіти і науки. 

Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами 

післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів 

відповідного рівня акредитації, в тому числі, на підставі укладених договорів. 

В англомовних навчальних закладах (США, Великобританія, Канада тощо) 

післядипломна освіта визначається як postgraduate education або освіта, що 

здобувається після отримання першого ступеню вищої освіти, тобто бакалавра. У 

цьому контексті не йдеться про післядипломну кваліфікацію, як про формальне 

розширення навичок в межах отриманого профілю, або ж перепідготовку, як це часто 

трактується українським законодавством. 

Для прикладу: Закон України «Про вищу освіту» говорить про те, що після 

проходження післядипломної освіти видається «документ про післядипломну освіту», 

а не науковий ступінь, такий як магістр чи доктор. Хоча в цьому законі допускається, 

що пройшовши перепідготовку можна отримати «відповідний документ про вищу 

освіту». Післядипломна освіта в значенні postgraduate education означає отримання 

звання магістра або доктора. 

Існує два основних напрями під час проходження післядипломної освіти за 

кордоном: отримання сертифікату Postgraduate Certificate (PGD) та отримання 

диплому Postgraduate Diploma (PGC). Такі програми особливо популярні у США та 

Канаді, оскільки дозволяють у стислі терміни отримати сертифікат/диплом, за яким 

можна влаштуватися на роботу. Найбільша перевага такого ступеня – відносно низька 

вартість навчання та швидкість отримання (1-1,5 роки).  

Процес євроінтеграції України можливий лише за умови здійснення низки 

реформ, в тому числі й в освіті, що передбачає збільшення інвестицій у людський 

капітал та удосконалення рівня умінь громадян. Це сприятиме більш швидкому їх 

пристосуванню до вимог світової економіки, яка характеризується гострою 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/postgraduate_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Master%27s_degree
https://en.wikipedia.org/wiki/PhD
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конкуренцією, глобалізацією ринків та надзвичайно швидкими темпами розвитку 

цифрових та інших сучасних технологій. 

У цьому процесі важливості набуває концепція освіти впродовж життя (life long 

learning), яка дозволяє людині адаптувати і розвивати свої компетенції і професійні 

навички у відповідності до вимог сучасності. 

Освіта впродовж життя (life long learning) є безперервним процесом набуття 

знань, розвитку професійних та особистісних компетентностей, що здійснюється 

через різні форми освіти та самоосвіту, забезпечує можливість самореалізації 

особистості у різні вікові періоди. 

Така освіта поєднує будь-яке навчання протягом усього життя і може 

здійснюватися за різними формами, рівнями та тривалістю. Сьогодні виділяють 

наступні три основні форми освіти: 

– формальна освіта – початкова, загальна середня освіта, середня професійна 

освіта, вища освіта, освіта після закінчення ВНЗ (аспірантура й докторантура), 

підвищення кваліфікації й перепідготовка;  

– неформальна освіта – професійно спрямовані й загальнокультурні курси 

навчання в центрах освіти, інтенсивного навчання, семінари, майстер-класи;  

– інформальна освіта є загальним терміном для освіти за межами стандартного 

освітнього середовища – індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує 

повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності людей в оточуючому 

культурно-освітньому середовищі, спілкування, читання, відвідування установ 

культури, подорожі, засоби масової інформації тощо.  

Ці форми вже передбачені новим Законом «Про освіту», і, вочевидь, знайдуть 

продовження в процесі подальшого реформування освіти в Україні. 

Освіта впродовж життя передбачає реалізацію принципу послідовності, 

забезпечення зв’язку і наступності освітніх програм та закладів, оскільки особистості 

дуже складно зорієнтуватися серед розмаїття закладів та послуг, що пропонує 

освітній ринок.  

У документі Європейської Комісії «Перетворимо Європейський простір 

навчання впродовж життя реальністю» ця концепція виступає як один з основних 

компонентів європейської соціальної моделі, який передбачає наступні рівні її 

реалізації: національний (передбачає досягнення різноманітних цілей (економічних, 

соціальних, політичних, культурних, персональних); інституційний (створення 

відповідних університетських структур); університетських підрозділів (взаємозв’язок 

між концепцією навчання впродовж життя та університетськими програмами).  

Хоча в Україні розвиток освіти із використанням сучасних технологій поки що 

не набув відчутного поширення, певні досягнення у цій сфері вже можна відзначити. 

Вельми успішним є громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) 

«Prometheus» із власною онлайн-платформою. 

Цей проект надає можливості створити та розмістити МВОК на власній онлайн-

платформі у співпраці з викладачами кращих ВНЗ України; надає можливість 

університетам, організаціям та провідним компаніям безплатно публікувати та 

розповсюджувати курси на цій платформі; відкриває всім охочим в Україні 

безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського 

рівня. 

Проект не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси 

на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним 

викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати та розповсюджувати 
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курси на цій платформі. Мета проекту – не просто окремі курси, а взаємопов’язані 

цикли курсів з найактуальніших для країни тем (бізнес, IT, іноземні мови, право, 

історія тощо). 

Першими курсами проекту стали «Історія України: від Другої світової війни до 

сучасності» викладача КНУ ім. Т.Шевченка І. Патриляка, «Фінансовий менеджмент» 

викладача Києво-Могилянської бізнес-школи О. Геращенка, «Основи програмування 

мовою Python» викладача КПІ Н. Павлюченка та «Розробка та аналіз алгоритмів» 

викладача КПІ О. Молчановського. 

Сьогодні «Prometheus» налічує аудиторію у сотні тисяч слухачів, пропонує 

десятки безкоштовних онлайн-курсів, представляє такі різноманітні напрями, як: 

громадянська освіта, історія України, підприємництво, основи державної політики, IT 

технології, основи інформаційної безпеки тощо.  

До співпраці залучені фахівці-практики, представники відомих компаній (IBM, 

Microsoft, VideoGorillas, EPAM тощо), так і викладачі провідних ВНЗ (КНУ ім. Тараса 

Шевченка, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», Києво-Могилянська академія, Університет 

Торонто тощо). Це є безумовним свідченням значної зацікавленості у розвитку 

новітніх форм освіти громадськості і бізнесу. 

Отже, виклики, які постають перед сучасною освітою, неможливо подолати без 

освоєння і впровадження інноваційних форм освіти, не виходячи за межі старих 

освітніх моделей. Зростаюче розмаїття особистісних запитів людини, з одного боку, 

та динаміку вимог ринку праці, обумовлену прискоренням суспільно-економічних 

змін, з іншого, неможливо задовольнити в межах існуючих форм традиційної освіти. 

У цих умовах необхідний новий погляд на роль і значення неперервної освіти, яка 

відповідатиме сучасним освітнім потребам завдяки широкому впровадженню освітніх 

інновацій. 

Сьогодні для України актуальною і реально можливою є реалізація освітньої 

моделі «освіта впродовж життя», що вимагає від держави підтримки та розвитку 

підсистем цієї моделі: неформальної та інформальної освіти, онлайн-освіти, змішаних 

моделей навчання.  

Досягнення цієї мети потребує законодавчого обґрунтування концепції «Освіта 

впродовж життя» як в освітній сфері так і в сфері зайнятості населення; визначення та 

впровадження ефективних моделей післядипломної освіти із врахуванням світового 

досвіду; розробки програм запровадження нових форм навчання та розробки єдиних 

державних стандартів щодо електронних підручників з урахуванням можливостей 

використання інтерактивності та представлення у них мультимедійного змісту. 
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УНІВЕРСИТЕТИ ТРЕТЬОГО ВІКУ – ОСЕРЕДКИ  

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

У тезах звернено увагу на те, що Університет третього віку є соціально- 

педагогічною послугою, що забезпечує навчання людей передпенсійного і пенсійного 

віку. Автор підкреслює, що організація, зміст роботи з такою категорією має свою 

специфіку.  

Ключові слова: «Університет третього віку», доросле населення, навчання, 

пенсіонер. 

 

Початок ХХІ століття характеризується зростанням ролі освіти у житті людини. 

Сучасний фахівець сприймається як універсал, озброєний системою знань, умінь і 

навичок з різних галузей наук, володіє іноземною мовою, уміє працювати зі 

складними машинами і виконувати складні операції. Різниця між якістю підготовки 

зумовлює потребу перенавчання чи донавчання, що забезпечується через різноманітні 

курси, які дозволяють поглибити знання чи опанувати новими, що відповідають 

потребам дня. У зв’язку з цим зростає роль навчання дорослих у забезпеченні 

позитивних змін різних сторін життя суспільства.  

Європейські дискусії з проблем освіти дорослих ілюструють використання 

різноманітніх термінів: «lifelong learning» («навчання впродовж життя») та «lifewide 

learning» («навчання все життя»), тобто таке, що включає всі форми навчання – 

формальні з видачею сертифіката чи диплома; неформальні, які здійснюються на 

семінарах, конференціях; інформальні, тобто самоосвіту за допомогою спілкування, 

використання ЗМІ, читання тощо). Серед багатьох актуальних проблем передусім 

постає питання системного вдосконалення теорії і практики освіти дорослих у 

контексті системи неперервної освіти [82, c.235]. 

Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» функціонує як 

варіант закладу освіти для людей за 55 років. Діяльність закладу регламентується 

наказом N 326 Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 року «Про 

впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» Документ 

mailto:martinn195@i.ua


245 
 

обумовлював потребу організації подібних закладів при усіх територіальних центрах 

соціального обслуговування. У методичних рекомендаціях про створення подібних 

центрів йшла мова про необхідність якісної освіти для людей старшого віку. У 

поняття «люди старшого віку», згідно документу, потрібно розуміти покоління яке 

готується до виходу на пенсію або вже має статус пенсіонера. Таким чином уряд 

реалізовує програму освіти впродовж життя. Тобто ця категорія населення також 

вписується у програму «освіти дорослих». 

Найпоширенішим трактуванням поняття «освіта дорослих» є розгляд її як будь-

якої освітньої діяльності дорослої людини незалежно від змісту, професійної 

спрямованості, термінів і форм навчання, ступеня інституціалізації. Єдиним 

критерієм є вік людини. Саме такий підхід ліг в основу створення Університетів 

третього віку в Україні.  

При організації навчання дорослих доцільно зважати на наявний життєвий 

досвід людини, який необхідно використовувати у навчанні в якості компонента 

змісту. Практика роботи з студентами старшими 50 років переконує, що організація 

навчання з цією категорією може опиратися на такі моменти: наявність у дорослих 

власної мотивації до навчання;· детермінованість процесу навчання професійними, 

соціальними, побутовими і тимчасовими чинниками;· наявність певних навчальних 

стереотипів унаслідок попереднього навчального досвіду, які можуть сприяти чи 

заважати новому навчанню. 

Серед причин відставання освіти людей старших 50 років України від практики 

європейських країн можна виділити такі: недостатня підготовка кадрів до роботи з 

цією категорією; недостатнє наукове обґрунтування освітньої політики в цій сфері; 

відсутності необхідної нормативно-правової бази; недостатнього дослідження 

зарубіжного досвіду в цій галузі; замалої кількості рекомендаційних документів 

міжнародних організацій. 

Актуальність проблеми зумовлюється також відносно недовгим 

функціонуванням закладів подібного типу на Україні. Часто їх функціонування 

обмежується лише ентузіазмом волонтерів. 
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АДАПТИВНА ОСВІТА  

ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ  

ТА УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Автор розкриває сутність, функції адаптивної освіти та її роль у соціальній 

роботі з військовослужбовцями та учасниками бойових дій; описує особливості 

реалізації проекту «Україна – Норвегія» «Перепідготовка і соціальна адаптація 

військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» як приклад організації моделі 

адаптивної освітньої системи. 

Ключові слова: освіта продовж життя, адаптивна освіта, адаптивні системи 

освіти дорослих. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства серед ціннісних базових положень та 

цільових орієнтирів виокремлюється «освіта впродовж життя», що базується на 

принципі безперервності, який виступає у сучасному культурно-освітньому контексті 

як ідея, дидактичний принцип, якість освітнього простору та умова особистісно-

професійного становлення та розвитку людини.  

Однією із категорій людей, що потребують соціальної допомоги у процесі 

адаптації до мінливих умов суспільно-економічного розвитку, є учасники бойових 

дій, військовослужбовці та їх сім’ї. Одним із шляхів їх соціальної адаптації та 

реадаптації може стати адаптивна освіта, яка дозволить після звільнення у запас 

військовослужбовця чи учасника бойових дій отримати додаткові чи нові професійні 

компетенції, які дозволять обрати подальшу професійну траєкторію. 

Сьогодні проблемі освіти дорослих присвячено чимало праць науковців 

(О. Аніщенко, С. Зінченок, Л. Лук’янова, Л. Мосаленко, Н. Ничкало, Ю. Приходько, 

О. Щербак та ін.), в яких розкрито окремі аспекти зазанеченої проблеми. 

З метою визначення безперервної освіти особистості у сучасній науковій 

літературі використовується низка понять: «освіта дорослих» (adult education); 

«продовжена освіта» (continuing education); «подальша освіта» (further education); 

«відновлювана освіта» (recurrent education) як освіта протягом всього життя шляхом 

чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; 

«перманентна освіта» (permanent education); «освіта протягом життя» (lifelong 

education); «навчання протягом життя» (lifelong learning) [1]. Кожен із зазначених 

термінів акцентує увагу на ідеї незавершеності освіти людини в дорослому віці.  

Кожен із зазначених термінів акцентує увагу на окремій стороні цього явища, 

але загальною визначаємо ідею довічної незавершеності освіти для дорослої людини. 

За дослідженнями Л. Лук’янової, «проблематику безперервної освіти можна умовно 

розділити на дві основні сфери. Перша пов’язана з побудовою системи безперервної 

освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект безперервної 
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освіти), друга – із процесом засвоєння людиною нового життєвого, соціального, 

професійного досвіду» [2].  

У другій половині 90-их років XX століття у сфері освіти дорослих взято курс на 

інтеграцію принципу «безперервності освіти» із принципом «навчання протягом 

життя» та «формуванням суспільства знань», що дозволило закріпити у суспільній 

свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, держави й особистості за 

розвиток освітніх процесів.  

До базових функцій освіти дорослих належить: розвивальна (задоволення 

духовних запитів особистості, потреб творчого зростання); компенсувальна 

(заповнення пробілів у базовій освіті); адаптивна (оперативна підготовка й 

перепідготовка в умовах мінливої виробничої й соціальної ситуації); інтегруюча в 

незнайомий культурний контекст; функцію ресоціалізації (повторної соціалізації). 

Як зазначає Н. Смоляна, «адаптивна освіта як складова освіти дорослих являє 

собою складну динамічну систему, спрямовану на вивчення і розвиток здібностей, 

здатностей, інтересів тих, хто навчається» [3, с. 11].  

Адаптивні системи освіти, на думку Г. Єльникової, можуть існувати як 

соціально орієнтовані, навчальні та розвивальні моделі цілеспрямованих процесів 

взаємодії суб’єктів навчання та джерел інформації, основною характеристикою яких є 

поєднання адаптивної та адаптуючої діяльності Побудова адаптивних систем освіти 

дорослих здійснюється через моделювання сукупності спеціальних навчальних 

середових, зокрема адаптивного освітнього середовища як системи умов організації 

навчальної життєдіяльності суб’єктів освітнього процесу, яке може створити простір 

для особистісного росту дорослої людини й одночасно бути засобом відкриття для неї 

механізму професійно-особистісного розвитку [3, с. 12].  

Прикладом адаптивної системи освіти дорослих став проект «Україна –

Норвегія» – «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх 

сімей в Україні» [4]. В його основі - професійна перепідготовка цільової групи 

(військовослужбовці, учасник бойових дій та їх сім’ї) на цивільні спеціальності, що 

користуються попитом на ринку праці України, сприяння учасникам Проекту у 

правовій та соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві. 

Виконавцями основної частини проекту є навчальні заклади України і норвезький 

університет NORD, які організовують і здійснюють професійну перепідготовку 

учасників проекту за обраними спеціальностями в обсязі 500 академічних годин. В 

результаті виконання завдань курсової перепідготовки випускники отримують три 

документи: свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від 

навчального закладу України), спільний сертифікат університету NORD та 

українського навчального закладу, спільний диплом Міністерства закордонних справ 

і Міністерства оборони Норвегії. 

У ході професійної перепідготовки учасники Проекту отримують допомогу у 

правовій адаптації, психологічній реабілітації, працевлаштуванні та організації 

власного бізнесу. Це завдання вирішують громадські організації, фонди, державні 

установи, місцева адміністрація та підприємства малого бізнесу та координується 

Міжнародним фондом соціальної адаптації. Проект фінансується Міністерством 

закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів проекту.  

Основними завданнями Проекту визначено: професійну перепідготовку 

військовослужбовців та членів їх сімей на цивільні спеціальності, що мають попит на 

ринку праці України з метою підвищення їх професійної конкурентоспроможності; 

психологічну реабілітацію учасників проекту з метою підвищення їх мотивації до 
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активної соціальної адаптації в громадянське суспільство з ринковою системою 

відносин; правову адаптацію військовослужбовців та членів їх сімей з метою 

підвищення соціальної захищеності в умовах життя в громадянському суспільстві; 

сприяння у працевлаштуванні учасників проекту з метою поліпшення умов життя 

сімей військовослужбовців; сприяння у створенні власного (сімейного) бізнесу в 

умовах високого рівня безробіття в Україні, реалізацію організаторських здібностей 

військовослужбовців та формування класу законослухняних платників податків; 

розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії, початок нових 

спільних проектів у галузі освіти та досліджень; розвиток ділового співробітництва 

між підприємствами України та Норвегії за участю норвезько-української торгової 

палати [4].  

Основним критерієм якості проекту є покращення умов життя його учасників та 

реалізація довгострокової мети: зменшення впливу негативних соціальних наслідків 

економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас 

військовослужбовців та членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома 

країнами. 

Таким чином, організація адаптивної освіти як освітнього середовища сприятиме 

особистісно-професійному розвитку особистості та допоможе в адаптації до нових 

соціально-економічних відносин на ринку праці.  
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Розкрито роль науково-методичної роботи к однієї з основних форм підвищення 

професійної майстерності вчителів у міжкурсовий період. Розглянуто різні форми 

науково-методичної роботи (літні щорічні тижневі курси, щомісячні одноденні 
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семінари, колективні та індивідуальні проекти, самостійна робота впродовж 

навчального року тощо). Акцентовано увагу на ролі коучингу як інноваційному засобі 

професійного зростання педагогів у роботі з обдарованими учнями. 

Ключові слова: науково-методична робота, підвищення кваліфікації вчителів, 

курсова підготовка, методичні семінари, між курсовий період, коучинг, обдаровані 

учні. 

 

Модернізаційні процеси в системі освіти України, кінця і краю яким немає і, 

напевне, не буде ніколи – через відсутність стабільної політики в цій галузі (кожен 

міністр прагне внести щось своє, але чи – найкраще і найпотрібніше дитині, бо ж 

принцип дитиноцентризму в едукації має бути головним – не знає) – спонукають до 

пошуку інноваційних підходів не тільки для вдосконалення підготовки майбутніх 

педагогів, а й для підвищення професійної майстерності діючих учителів. Власне, 

успіхи в реалізації положень Концепції «Нова українська школа» залежать у першу 

чергу від них: якщо вчителі сприймуть їх, переймуться ними як своєю 

найважливішою справою, зуміють докорінно перебудувати / оновити свою 

професійну діяльність (а саме цього вимагає даний документ). українська освіта 

вийде на європейський / світовий рівень і буде виховувати нові покоління громадян 

нашої держави успішними і конкурентоспроможними на вітчизняному та 

міжнародному ринку праці. 

Основним засобом неперервного підвищення кваліфікації вчителя, який 

допомагає йому зберегти відповідність зростаючому рівню до професійних 

компетенцій, є система підвищення кваліфікації. Вона включає дві взаємопов’язані 

складові: курсову перепідготовку, що здійснюється в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти один раз на п’ять років, та науково-методичну роботу, яка 

реалізується в міжкурсовий період. Ми поділяємо думку дослідників, які 

стверджують, що науково-методична робота, порівняно з курсовою перепідготовкою, 

є динамічним і дійовим засобом розв’язання проблем, що виникають у професійній 

повсякденній діяльності вчителів (В.Єгорова. В.Пуцов та ін.) [1]. 

Відповідно до положень нового Закону України «Про освіту» у сфері 

професійного розвитку вчителів найбільш ефективною вважаємо науково-методичну 

роботу, позаяк вона забезпечує: орієнтацію на активність того, хто навчається 

(педагог вільно обирає відповідні можливості професійного розвитку або й бере 

участь у їх формуванні); орієнтацію на досвід і знання (актуальну інформацію 

подають у контексті наявного досвіду і знань та з урахуванням потреб учительства); 

орієнтацію на оцінювання (дає можливість педагогам отримувати якісний зворотний 

зв'язок, доброзичливу оцінку діяльності та процесу, щоб підвищити ефективність 

роботи); орієнтацію на спільноту (розбудова професійної спільноти зі стійкими 

горизонтальними зв'язками, що надають підтримку, зокрема на етапі впровадження 

нових ідей до навчальної діяльності). 

Нормативним актом, що визначає зміст науково-методичної роботи в 

міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, є «Навчально-

тематичний план курсів для вчителів проектних класів початкової та основної 

школи». Він затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 714 від 

18.05.2017 р. та апробовувався впродовж 2012—2017 рр. на базі визначених у даному 

наказі інститутів післядипломної педагогічної освіти у процесі науково-методичної 

роботи, а саме:  

 на літніх щорічних однотижневих курсах підвищення рівня професіоналізму 



250 
 

вчителів проектних класів науково-педагогічного проекту «Інтелект України»: 14 год. 

лекцій («Філософія освіти. Аксіологічні імперативи державної політики в галузі 

освіти. Концепція «Нова українська школа», «Педагогіка партнерства та шляхи її 

реалізації в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», «Нормативні, 

теоретико-методологічні та організаційні основи освіти академічно здібних учнів 

початкової школи», «Інноваційні освітні технології в практиці роботи з академічно 

здібними учнями початкової шкоди», «Теоретико-методологічні основи викладання 

предметів «Навчання грамоти», «Українська мова», «Літературне читання» за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України», «Теоретико-методологічні 

основи викладання математики за науково-педагогічним проектом "Інтелект 

України"», «Теоретико-методологічні основи викладання предмета "Навчаємося 

разом” за науково-педагогічиим проектом "Інтелект України"», «Теоретико-

методологічні основи викладання предмета "Людина і світ" за науково-педагогічним 

проектом "Інтелект України"», «Організація роботи з батьками учнів проектних 

класів»; «Збереження та зміцнення здоров'я учасників навчально-виховного 

процесу»), спрямованих на формування в слухачів курсів теоретичної готовності до 

імплементації в практиці роботи початкової школи основних положень 

компетентнісного підходу; 52 год. практичних занять («Методичні основи викладання 

предметів "Навчання грамоти", "Українська мова", "Літературне читання"», 

«Методичні основи викладання математики», «Методичні основи викладання 

предмета "Навчаємося разом"», «Методичні основи викладання предмета «Людина і 

світ»» та ін;); 10 год. лабораторних занять, метою яких є опанування вчителями 

методичних і практичних основ імплементації в практиці роботи початкової школи 

основних положень компетентнісного підходу;  

 на щомісячних одноденних семінарах для підвищення рівня професіоналізму 

вчителів проектних класів науково-педагогічного проекту "Інтелект України": відві-

дування та обговорення уроків у проектних класах;  

 у процесі самостійної роботи слухачів упродовж навчального року, 

спрямованої на розробку колективних та індивідуальних проектів на тему за вибором, 

що розглядалися як творчі залікові роботи.  

За даними дослідників і нашим власним досвідом, ефективною формою 

організації науково-методичної роботи учителів початкових класів, що відповідає 

вимогам Концепції «Нова українська школа», є технологія коучингу, що забезпечує 

формування готовності педагогів до роботи з академічно здібними учнями, оскільки 

забезпечує прийняття ефективних, відповідальних та усвідомлених педагогічних 

рішень, що сприяють розвитку здібностей і обдарованості молодших школярів. 

Зумовлено це тим, що даний процес побудований на принципах партнерства, який 

стимулює мислення і надихає їх на максимальне розкриття свого особистісного та 

професійного потенціалу. 

Досвід науково-методичної роботи з учителями початкової школи засвідчує, що 

ефективність його використання забезпечується тим, що це технологія партнерської 

взаємодії і професійної підтримки, спрямована на створення умов для формування 

вчителя початкової школи як суб'єкта діяльності, здатного до реалізації своїх 

потенційних можливостей у напрацюванні і здійсненні ефективних стратегій роботи з 

обдарованими учнями. 

Аналіз досвіду його використання в підвищенні професійної майстерності 

вчителів початкових класів дає підстави стверджувати, що коучинг забезпечує 

всебічну взаємодію коуча (вчителя-тренера, який має досвід роботи в проектних 
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класах) із творчими групами вчителів-початківців (по 8—10 осіб). Обмін досвідом і 

співпраця педагогів здійснюється на літніх тижневих курсах підвищення кваліфікації 

вчителів, упродовж навчального року на щомісячних групових та індивідуальних 

коуч-сесіях, під час відвідування та обговорення уроків у базових загальноосвітніх 

навчальних закладах. Досвідчені вчителі-коучі здійснюють індивідуальні й групові 

коуч-сесії щодо вирішення проблем у професійній діяльності з різних питань, 

пов’язаних як з роботою з академічно здібними учнями, так і з сучасними 

проблемами початкової освіти загалом. 

Отже, результати моніторингу використання коучингу дають підстави 

стверджувати, що він сприяє усвідомленню вчителями своїх професійних і особистих 

переваг, сильних сторін; визначенню індивідуальних мотивуючих факторів для 

підвищення ефективності роботи з академічно здібними учнями; підвищенню 

персональної задоволеності навчально-виховною, розвивальною, дослідницькою та 

інноваційною роботою; більш чіткому усвідомленню цілей і завдань, які стоять як 

перед учителями в роботі з академічно здібними учнями; виробленню більш 

продуктивних рішень, пошуку і результативному використанню нових і незадіяних 

ресурсів, поліпшенню командної роботи у школі, налагодженню колаборації між ЗНЗ 

і вчителями, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 
Узагальнено історичний досвід підготовки фахівців для освіти дорослих. 

Розкрито систему підготовки та підвищення кваліфікації вчителів дорослих, 

апробовану в недільній школі Х.Алчевської; висвітлено роль земств в організації 
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спеціальних курсів для діячів позашкільної освіти; охарактеризовано державну 

систему професійної підготовки кадрів для освіти дорослих в 1920-1930-і рр.; 

проаналізовано систему підготовки та підвищення кадрів для роботи в установах 

неформальної освіти дорослих другої половини ХХ ст.; проаналізовані навчальні 

програми для професійної підготовки кадрів для освіти дорослих; конкретизовано 

вимоги до їх професійних і особистих якостей; відображений рівень наукової 

розробки питань професійної підготовки вчителів дорослих 

Ключові слова: освіта дорослих, андрагогіка, історія андрагогіки, вчитель 

дорослих, андрагог.  

 

Забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя 

визнано одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики, окреслених 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, що 

активізувало процеси творення української моделі освіти дорослих. Її теоретичним 

фундаментом є андрагогіка – наукова дисципліна у сфері освіти, яка обґрунтовує 

специфічні підходи до організації навчання дорослих.  

Останніми роками в Україні активізувалися різнопланові наукові розробки 

проблем навчання дорослих. Водночас сформувалося усвідомлення, що освіта 

дорослих потребує не тільки відповідної теорії і практики навчання, але й спеціально 

підготовлених викладацьких кадрів, які на високому рівні здатні задовольнити 

потребу дорослих у знаннях.  

Питання підготовки кадрів для освіти дорослих на міжнародному рівні було 

винесено на порядок денний ще в 1970-х роках. Зокрема, в 1972 році постановою 

ЮНЕСКО визначено, що підготовці фахівців для роботи з дорослими має надаватися 

особлива увага, а на підкріплення цієї думки було прийнято рішення: 1) скласти 

програми для підготовки вчителів за спеціальністю «освіта дорослих»; 2) до програм 

підготовки вчителів, бібліотекарів та інших працівників освіти включити навчальну 

дисципліну «Освіта дорослих»; 3) провести семінари та практичні заняття для 

викладачів дорослих; 4) використовувати засоби масової інформації та інші форми 

дистанційного навчання для підготовки викладачів, які працюють з дорослою 

аудиторією [1, c.120].  

Про необхідність підготовки «добре інформованих, кваліфікованих, відданих 

своїй справі педагогів для дорослих» наголошувалося і на V Міжнародній 

конференції з освіти дорослих (1997, Гамбург) [4, p.17], а на VІ Міжнародній 

конференції з освіти дорослих (2009, Белен) акцентували увагу світової спільноти на 

необхідності «удосконалювати підготовку та професіоналізм педагогів, які працюють 

з дорослими [5, p.121]. 

Дослідження українських учених (Н.Бідюк, С.Когут, Л.Лук’янової, Н.Терьохіної, 

О.Чугай, та ін.) підтверджують, що в міжнародній практиці підготовка педагогічного 

персоналу для освіти дорослих стала окремим напрямом підготовки фахівців. 

У структурі більшості зарубіжних вищих навчальних закладів функціонують кафедри 

освіти дорослих, співробітники яких здійснюють андрагогічні наукові дослідження та 

підготовку фахівців-андрагогів. Професійна підготовка педагогічних кадрів у галузі 

освіти дорослих відбувається у форматі допрофесійного та професійного навчання. В 

окремих країнах розроблено освітні програми, що передбачають трирівневу 

професійну підготовку й уможливлюють здобуття ступенів бакалавра, магістра й 

доктора. Загалом підготовка фахівців для сфери освіти дорослих здійснюється через 

вищі навчальні заклади (інститути), магістратуру і докторантуру, мережу програм 
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додаткової професійної освіти (на базі університетів), а також шляхом використання 

різноманітних джерел для самовдосконалення, самоосвіти з метою особистісного й 

професійного зростання.  

Звичайно, досягнення України у галузі професіоналізації освіти дорослих поки 

що незначні, особливо на тлі світової практики. Наразі в Україні спеціально 

підготовлених кадрів до освітньої роботи з дорослими не має і академічна підготовка 

таких фахівців не здійснюється.  

Позаяк, вивчення означеного питання в історико-педагогічному ракурсі виявляє 

чималий досвід андрагогічної діяльності прогресивних представників українства 

різних часів, які взяли на себе місію «ведення дорослого». Історія зберігає і виразні 

кроки на шляху до професіоналізації цієї діяльності.  

У даній публікації маємо на меті здійснити ретроспективний огляд зародження і 

розвитку традицій професійної підготовки кадрів для освіти дорослих. 

Результати історико-педагогічних пошуків сучасних українських учених 

(Л.Березівська, Л.Вовк, І.Воробець, Н.Коляда, О.Мартіросян, З.Нагачевська, 

Л.Сігаєва, Н.Побірченко, Н.Чепурна, С.Черкасова, М.Шепель, Л.Шинкаренко та ін.) 

доводять, що в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття освіта дорослих стала 

невід’ємною складовою соціокультурного поступу українців, сферою суспільно-

політичного, економічного й духовного життя. У контексті бурхливих змін у 

суспільно-політичній та соціально-економічній сфері, що відбувалися у 50-60-х роках 

ХІХ століття на всіх українських територіях, масштабних темпів розвитку набули 

різні організаційні форми освіти дорослих (тодішньою лексикою – позашкільної 

освіти). Серед таких хронологічно першими стали недільні школи, народні читання, 

бібліотеки, вечірні та повторні школи, народні університети. На західноукраїнських 

територіях, крім названих, поширеними були читальні, курси для анальфабетів 

(неписьменних і малограмотних), науково-популярні лекції для народу, ремісничі 

курси.  

Важливою умовою реалізації навчальних програм для дорослих виступала 

наявність кваліфікованих працівників. Вочевидь, спеціально підготовлених фахівців 

для роботи з дорослими не було. Позаяк, як підтверджують численні матеріали 

джерельної бази, вже в той період закладалися основи діяльності, що сучасною 

термінологією позначається як андрагогічна.  

Потужний досвід у цій галузі був напрацьований у недільних школах, які, крім 

реалізації дидактично-виховних завдань, виконували функції методичних центрів із 

питань організації навчання дорослих. Історичні факти засвідчують успішну 

діяльність Харківської недільної школи й особисто її засновниці Х.Алчевської. Серед 

різних організаційно-педагогічних питань діяльності школи особлива увага 

приділялася професійній майстерності вчителя дорослих. Дієвими і перспективними 

виявилися запроваджені Х.Алчевською форми підготовки та підвищення кваліфікації 

вчителів до освітньої роботи з дорослими, серед яких: регулярні педагогічні збори, 

гурткові зібрання (аналог сучасних методичних об’єднань), персональні й колективні 

педагогічні щоденники, організація безперервної самоосвіти шляхом ознайомлення з 

педагогічною періодикою, роботою в бібліотеці, музеї наочних посібників тощо.  

Встановлено, що важлива роль у підготовці педагогічних кадрів для освіти 

дорослих належала земствам, які ініціювали, організовували й фінансували 

педагогічні курси, учительські семінарії, учительські з’їзди, конференції. Маючи на 

меті сприяння професійній підготовці педагогічних кадрів взагалі, земства особливу 

увагу приділяли питанню готовності вчителя до організації та здійснення освітньої 
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роботи з широкими верствами населення (виконання функцій просвітителя, 

бібліотекаря, керівника повторювальних і вечірніх шкіл, поширювача 

сільськогосподарських знань тощо). Певною традицією стало відкриття земствами 

спеціальних короткотривалих (2-4 тижні) курсів для діячів позашкільної освіти, 

програма яких включала як загальнопедагогічні предмети, так і спеціальні (сутність 

позашкільної освіти, загальні й прикладні засади влаштування народних читань, 

організація шкіл для дорослих, бібліотек, музеїв, виставок тощо). Серед діячів, які 

залучилися до розробки організаційно-педагогічних засад діяльності курсів для 

вчителів дорослих, компонування змісту освіти, методики викладання і, власне, 

самого викладання, відомі у вітчизняній історії педагоги – Є.Мединський, 

С.Сірополко, Л.Хавкіна, Б.Кащенко, Н.Флерова, С.Русова, М.Рудинський [2]. 

Аналіз діяльності курсів підтверджує, що за рівнем організації й 

фундаментальності за змістом навчання професійна підготовка кадрів для освіти 

дорослих набувала ознак цілеспрямованості та систематичності.  

Апробовані в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. форми підготовки фахівців для 

навчання дорослих знайшли подальший розвиток у 20-40-і рр. ХХ ст., зберігши 

загальні підходи до організації роботи і змісту освіти, але вже в форматі 

більшовицької ідеології. Поряд із назвою «діяч позашкільної освіти» вживаються 

«ліквідатор неписьменності», «культармієць», «культпрацівник», 

«політосвітпрацівник» [3].  

Зважаючи на загальнодержавний рівень кампанії ліквідації неписьменності і 

підвищення політичної свідомості населення, підготовка фахівців для цієї галузі 

набувала офіційного статусу, регулювалася й контролювалася державою. Визначено 

чіткі вимоги до працівників, запроваджено оплату й стимулювання їх праці, відкрито 

державні навчальні заклади для професійної підготовки вчителів дорослих (інститути 

(факультети, відділи) позашкільної освіти, академії комуністичного виховання, 

політико-просвітницькі курси).  

У цей період науково обґрунтовано відмінності професійної діяльності вчителя 

дорослих від вчителя загальноосвітньої школи, й відповідно, сформульовано вимоги 

до професійних та особистісних якостей фахівця освіти дорослих (Є.Мединський, 

А.Чаянов, А.Покровський). 

На основі теоретичних розробок проблеми професіоналізації роботи фахівців з 

освіти дорослих та врахування вимог більшовицької ідеології були розроблені 

спеціальні навчальні програми, які включали предмети загальноосвітнього й 

політичного змісту, дисципліни психолого-педагогічної й методичної підготовки.  

На серйозному рівні була налагоджена розробка навчально-методичної 

літератури – методичних посібників, навчальних підручників і посібників та 

методичних рекомендацій до них, інструктивно-роз’яснювальних брошур, 

покажчиків тощо. Значного поширення у закладах підготовки педагогічних кадрів 

набули видання таких авторів, як Є.Гвірцман, Є.Голант, Є.Ширяв, І.Палей, 

Т.Торяник, Б.Шумягський, І.Юньєв, Д.Бондарєв та ін.  

Систематично й цілеспрямовано надавалася працівникам системи навчання 

дорослих методична допомога, зміст якої охоплював такі питання, як: підготовка і 

перепідготовка кадрів; методика комплектування мережі; постійна методична 

допомога педагогічним та культармійським кадрам для систематичного підвищення 

їх кваліфікації; методика організації педагогічного процесу: методика викладання 

окремих дисциплін; методика запровадження форм масової комуністичної роботи; 

методика організації громадсько-політичної роботи учнів; методика підвищення 
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якості навчальної та масової роботи; вивчення якості програм, навчальної та 

методичної літератури; планування та облік роботи; збирання досвіду та 

популяризація його. Основними формами методичної роботи виявлено настановні 

конференції, систематичні методнаради, показові лекції, консультації-інструктаж, 

відвідування і взаємовідвідування, організація методичних кабінетів та ін.  

Встановлено, що налагоджена всебічна діяльність з підготовки і підвищення 

майстерності фахівців освіти дорослих в 1920-1930-ті рр. набула систематичного й 

організованого характеру, однак зазнала суттєвого сповільнення у воєнних 1940-х рр.  

Актуалізація питання поновлюється у другій половині ХХ ст., коли 

загальнодержавною справою стає робітничий всеобуч, здійснюваний у мережі різних 

типів і рівнів навчальних закладів для працюючої молоді та дорослих. Оскільки 

вечірня школа, яка визначалася основним засобом здобуття загальної середньої освіти 

без відриву від виробництва, входила в структуру державної системи, кадровий 

потенціал шкіл дорослих складали педагоги, підготовлені до професійної діяльності 

відповідно в середній загальноосвітній школі чи закладах професійно-технічної і 

вищої освіти. Аналіз програм підготовки педагогічних кадрів у 1950-1960-х рр. 

підтверджує відсутність у них окремих акцентів на підготовку саме вчителя дорослих.  

Проте вже в 1970-80-і рр. помічено увагу й інтерес науковців до особистості 

вчителя дорослих, рівня його науково-методичної підготовки, особистісних та 

професійних якостей. Цим аспектам присвячено значну кількість наукових праць 

(С.Вершловський, А.Даринський, Ю.Кулюткін, Ф.Літке, В.Онушкін, А.Попов, 

Г.Сухобська, Є.Тонконога), узагальнення змісту яких окреслює певним чином 

професіограму вчителя дорослих як комплекс його комунікативних якостей 

(доброзичливість, уважність, скромність, людяність, поважне ставлення до учнів, 

вимогливість до себе й інших, терпеливість тощо), загальнопедагогічних знань і умінь 

(ерудиція, любов до предмета, уміння захопити ним, доступно пояснити незрозуміле 

та ін.), суспільного і життєвого досвіду тощо. Специфічними для учителя дорослих 

визначено уміння демонструвати можливість застосування вивченого на практиці; 

здатність допомогти критично оцінити попередній спосіб життя і сформувати в собі 

нові якості; організовувати роботу так, щоб вселити в дорослого учня віру в свої сили, 

переконати його в здатності вчитися.  

Прогресивним було і те, що важливим критерієм професіоналізму вчителя 

визнано не тільки вміння здійснювати педагогічне керівництво навчальною 

діяльністю дорослих, а й готовність до виконання управлінських функцій (загального 

керівництва й управління школою дорослих). Обгрунтована на наукових засадах 

професіограма вчителя дорослих була покладена в основу методичної роботи, 

підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників.  

Результати нашого дослідження також засвідчують, що підготовка фахівців 

освіти дорослих здійснювалася на громадському рівні, в чому важлива роль належала 

Товариству «Знання» - наймасовішій громадській науково-просвітницькій організації 

радянських часів. У рамках її діяльності організації була налагоджена система 

підготовки й підвищення кваліфікації лекторських кадрів, сформульовані їх 

особистісні та професійні якості. Впродовж кількох років функціонувала система 

підготовки лектора, представлена різними формами роботи - прослуховування в 

аудиторії, рецензування, пряме інструктування (інформування та навчання методиці 

підготовки лекцій), проведення тематичних та інструктивно-методичних семінарів, 

лекцій для самих лекторів, семінарів-нарад, наукових конференцій, днів лекторів; 

організація школи лекторської майстерності, школи молодого лектора; шефство 
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досвідчених лекторів над молодими; відкриття методичних кабінетів, кутків лекторів 

тощо. Основу змісту підготовки лекторів складала пропаганда суспільно-політичних 

знань. Водночас серйозна увага приділялася методичній підготовці та формуванню 

лекторської майстерності і лекторської культури. 

Своєрідним різновидом професійної діяльності у галузі освіти дорослих  

розглядаємо наставництво – поширену на промислових виробництвах форму шефства 

старших, досвідчених працівників над початківцями. Крім допомоги в професійному 

становленні, однією із основних місій наставника було виховання партійно слухняної 

молоді. Підготовку наставників забезпечувала чітка система, що охоплювала постійно 

діючі семінари, школи, народні університети наставників, самоосвіту. Розвиток 

наставництва як виробничо-педагогічної професії супроводжувався солідною 

науковою розробкою. За цією тематикою здійснювалися окремі наукові дослідження, 

виконувалися кандидатські дисертації, друкувалася велика кількість літератури, 

проводилися наукові конференції, семінари, наради.  

Отже, вивчення історичного досвіду підготовки фахівців для освіти дорослих в 

Україні [3] виявляє історії виразні еволюційні процеси в розвитку системи 

професійної підготовки фахівців для освіти дорослих; розвиток організаційних форм 

підготовки і підвищення кваліфікації вчителів дорослих у різні періоди; розробку 

навчальних програм для професійної підготовки кадрів для освіти дорослих; 

формулювання вимог до їх професійних і особистісних якостей. 

Розуміння необхідності забезпечення освіти дорослих підготовленими 

фахівцями і реалізацію в різні часи на практиці програм спеціально організованої 

підготовки таких кадрів розглядаємо як історичне підґрунтя підготовки андрагогів на 

сучасному етапі. 
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Attention has been paid to the study and generalization of the historical experience of 

training for adult education. The training and retraining of teachers of adults tested at 

H.Alchevska Sunday school have been revealed; the role of district councils (zemstvos) in 

organizing special courses for adult education leaders has been highlighted with 

characteristics of professional training system for adult education in the 1920-1930s; 

analyzing the system of preparation and improvement of personnel for work in non-formal 

adult education institutions of the second half of the twentieth century; the curricula for the 

training of personnel for adult education; specifying requirements for their professional and 

personal qualities thus reflecting the level of scientific development to training adult 

teachers. 
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KONCEPCJA ANDRAGOGIKI 

 

Życie każdego dorosłego człowieka ma niepowtarzalny wymiar. Kant twierdzi, że 

każdy człowiek powinien być traktowany jako cel sam w sobie a nie jako środek do celu [1, 

s. 96]. Stawanie się człowiekiem nie jest zależne tylko od rozumu, ale od rozwoju sfery 

uczuć. Właściwości charakteru trzeba w sobie kształtować. Wiek dodaje nam mądrości i 

doświadczenia. 

Andragogika, stawia dorosłego ucznia w centrum zainteresowań, umożliwia 

muwyjście ponad przeciętność, realizację marzeń, pasji ideałów. Tym samym dorosły 

człowiek ma świadomy wpływ na życie gospodarcze, społeczne i kulturalne. Lucjan Turosw 

swojej twórczości podkreśla, że «andragogika dorosłych może odegrać zasadniczą rolę w 

humanizacji społeczeństwa współczesnego światai przywrócić ludziom dorosłym wiarę w 

siebie, własny rozwój, dobro człowieka i piękno świata» [2, s. 570]. Przez uczestnictwo w 

procesie świadomej edukacji, dorosły uczeń potrafi reagować na problemy: społeczne, 

gospodarcze, kulturowe. Rolę andragogiki upatruje się w umożliwieniu obiektywnego, 

naukowego poznania i zrozumienia procesów kształcenia i wychowania dorosłych, ich 

uwarunkowań i skutków [3, s. 171]. Lucjan Turos poszukuje rozwiązań organizacyjnych dla 

edukacji dorosłych polegających na poznaniu oraz tworzeniu teoretycznych i metodycznych 

podstaw oświaty dorosłych. Jako zorganizowany system edukacji dorosłych andragogika 

powinna być celem fundamentalnym realizującym dążenia społeczne i odpowiadać 

wyzwaniom rzeczywistości społecznej, gospodarczej czy kulturorowej. 

Profesor Lucjan Turos zwraca uwagę na fakt że, andragogika jako samodzielna nauka 

jest bardzo młodą dziedziną wiedzy. Zdaniem wielu uczonych bardzo duże zasługi naukowe 

dla edukacji dorosłych dotyczące wyodrębnienia pojęcia andragogiki ma Lucjan Turos. Jego 

twórczość dotyczyła usystematyzowania pojęcie dokonał on również podziału andragogiki 

na subdyscypliny i nauki szczegółowe. 

Termin andragogika posiada genealogię grecką: aner (andros) i agein (ago). Słowo 

aneroznacza: mężczyzna, mąż, człowiek dorosły, zaś słowo agein – prowadzić. Biorąc pod 

uwagę etymologiczne źródła andragogika oznacza naukę o «prowadzeniu ludzi dorosłych» 

[2, s. 25]. Takie tłumaczenie odbiega jednak od zrozumienia współczesnego. Rolę 

andragogiki upatruje się w umożliwieniu obiektywnego, naukowego poznania i zrozumienia 

procesów kształcenia i wychowania dorosłych, ich uwarunkowań i skutków. Profesor 

Lucjan Turos sprecyzował to następująco: andragogika jako nauka o kształceniu, 

samokształceniu, wychowaniu, samowychowaniu, autokreacji ludzi dorosłych, jest 

dziedziną naukową, która szuka odpowiedzi na pytanie jakim człowiek może się stać, jeśli 

stworzy mu się optymalne warunki rozwoju. Przedmiotem zainteresowania andragogiki są 

cele treści, systemy, procesy, organizacje, metody, formy kształcenia i samokształcenia, 

wychowania i samowychowania dorosłych [2, s. 270]. Funkcjonowanie człowieka w 

kontakcie z przyrodą, kulturą, sztuką życiem społecznym, w różnych rolach, sytuacjach i 

zadaniach. 

Historyczne ukształtowanie pojęcia andragogiki, wiązało się i rozważane było na 

gruncie pedagogiki. Stanowiła ona dla andragogiki rodzaj wzorca, tak metodologicznego, 

jak i pojęciowego.  

Lucjan Turos dostrzega konieczność rozdzielenia «andragogiki» jako nauki od 

pedagogiki. W swoich dziełach naukowych dowiódł, że andragogika jako samodzielna 
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dyscyplina ma ściśle określony przedmiot, problematykę i metody [2, s. 25-35].  

Maria Szyszkowska zauważa, że wychowawcze błędy z dzieciństwa dotyczące 

stereotypów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zaszczepiany lęk przed wyrażaniem 

własnego zdania i opinią działają obezwładniająco [5]. Błędy pedagogiki dziecięcej mogą 

ciążyć na całym życiu człowieka. Doprowadzają do wyrugowania z życia uczuć i 

spontaniczności. 

Samorzutna, żywiołowa edukacja osób dorosłych pozwoli na wyzwolenie się ze złych 

nawyków, okazywanie prawdziwych przeżyć. Nawiązane kontakty międzyludzkie podczas 

świadomej edukacji dorosłych ma charakter niezależny, samorzutny i życzliwy. 

Andragogika osób dorosłych ma zupełnie inną swoistość i czynniki uczenia. Podkreśla 

charakter i odrębność nauczania dorosłych od edukacji przedszkolnej i szkolnej dotyczącej 

dzieci i młodzieży. Odstąpienie od pojęcia pedagogiki dowodzi myślenia przez analogię. 

Pedagogika kieruje się inną metodyką przeznaczoną tylko dla dzieci i młodzieży. Nauka 

osób dorosłych ma na celu samorealizację i autokreację.  

Andragogika buduje swoje teorie kształcenia w porozumieniuz wieloma dziedzinami 

naukowymi. Korzysta z dorobku wielu dyscyplin naukowych, społecznymi i 

przyrodniczymi. Poznanie procesów nauczania dorosłych musi odbywać się w oparciu o 

zgłębianie wiedzy na temat procesów społecznych, psychicznych i kulturowych. 

Przyczyniają się one do zrozumienia znaczenia skuteczności zasad edukacji dla 

prawidłowego rozwoju dorosłego człowieka [7].  

Istotne znaczenie ma związek andragogiki z biologią szczególnie anatomią i higiena. 

Polega to zapewnieniu ludziom dorosłym warunków właściwych dla ich wieku, w celu 

utrzymania optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej. 

Andragogika czerpie i wykorzystuje wiedzę z takich nauk jak demografią, która 

pozwala na zdobycie wiedzy o ilościowych perspektywach ludzi i zmianach w strukturze 

wieku, wpływa na prawidłowe kształtowanie polityki oświaty oraz zrozumieć sytuacje 

poszczególnych generacji i ich perspektyw społeczno – zawodowych. Ekonomika 

kształcenia dostarcza wiedzę o związkach i zależnościach między rozwojem społeczno – 

gospodarczym a rozwojem oświaty dorosłych. 

Zdaniem Lucjana Turosa Andragogika ogólna jest wynikiem wiedzy wynikającej z 

nauka szczegółowych, zajmuje się uniwersalnymi prawidłowościami procesu nauczania i 

wychowania, samokształcenia, samowychowania, doskonaleniai samodoskonalenia ludzi 

dorosłych i na tej podstawie formułuje prawa rządzące tymi procesami. Wyjaśnia jaki 

związek z wychowaniem i samowychowaniem, uczenia i samokształceniem dorosłych mają 

prawidłowości ludzkiego zachowania wykryte przez socjologów, psychologów, fizjologów i 

ekonomistów, historyków i antropologów [3].  

Andragogika ogólna traktowana jest jako dyscyplina podstawowa. Zajmuje się 

problematyką edukacji dorosłych, ogólną charakterystyką andragogiki i jej strukturą, 

ustalaniem celów kształcenia, wychowania, samokształcenia i samowychowania dorosłych, 

określeniem warunków, które będą optymalizowały ich przebieg i skutki, precyzowaniem 

metod i technik działania zmierzających do kształtowania i doskonalenia osobowości ludzi 

dorosłych. 

W wyniku proc nad rozwojem andragogiki i różnicowaniem się wiedzy o zjawiskach 

edukacji dorosłych Lucjan Turos dokonał podziału andragogiki ogólnej. Podział ten wynika 

ze związku z różnorodnymi dziedzinami nauki oraz wielu terminów idefinicji wchodzących 

w zakres tej nauki.Uczony proponuje opracowany podział potraktować jako jedną z wielu 

propozycji.  

W obrębie andragogiki ogólnej Lucjan Turos wyróżnił następujące działy: historię 
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oświaty dorosłych i myśli andragogicznej, dydaktykę dorosłych, teorię wychowania 

dorosłych, andragogiki szczegółowe, subdyscypliny. 

W swoich wielu dziełach naukowych dotyczących andragogiki profesor, kolejno 

omawia następujące działy andragogiki i jej subdyscypliny. Pierwszym działem jest historia 

oświaty dorosłych i myśli andragogicznej. Jest to jedna z ważniejszych subdycsyplin 

andragogiki. Jej zadaniem jest ukazanie genealogii współczesnych koncepcji i idei 

wychowania i kształcenia dorosłych, kulturowych i narodowych dziejów oświaty i 

wychowania dorosłych, ideałów wychowawczych realizowanych przez różne instytucje w 

różnych warunkach i realiach historycznych. Subdyscyplina ta ukazuje również społeczno-

ekonomiczne, kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania mające wpływ na losy oświaty 

dorosłych, instytucji, programów i efektów ich działania.  

Kolejnym działem jest dydaktyka dorosłych czyli teoria nauczania,kształcenia, 

samokształacenia dorosłych. Wyjaśnia jakie muszą być cele i sprawia warunki aby proces 

kształcenia i samokształcenia dorosłych realizowany był w ramach różnych instytucji. 

Trzecim działem jest teoria wychowania dorosłych ,która uogólnia i systematyzuje wyniki 

badań andragogik szczegółowych oraz twierdzenia wyprowadzone z dorobku naukowego 

nauk takich jak: filozofia, historia, socjologia wychowania, psychologia człowieka 

dorosłego. Głównym celem tej subdyscypliny jest wychowanie dorosłych, jego cele, 

uwarunkowania, przebieg, dynamika i wyniki. Do ważnych zadań teorii wychowania można 

zaliczyć: dostarczanie diagnoz dotyczących potrzeb i możliwości wychowania dorosłych. 

Proces uczenia dorosłych powinien być zaplanowany i podlega określonym regułom i 

normom. W związku z tym Lucjan Turosproponuje następujące zasady kształcenia osób 

dorosłych: zasadę ukierunkowania kształcenia ustawicznego na indywidualne i społeczne 

cele; zasadę świadomego, dobrowolnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w procesie 

kształcenia ustawicznego; zasadę łączenia doświadczenia praktycznego z poznawaniem 

teorii naukowych, zasadę jedności wiedzy, umiejętności, zasadę poszukiwania optymalnych 

dla danej jednostki treści, form i metod kształcenia ustawicznego; zasadę łączenia 

kształcenia, samokształcenia i samodoskonalenia, zasadę racjonalnego doboru treści 

kształcenia; zasadę samokrytycznej kontroli postępów samokształcenia i kształcenia 

ustawicznego; zasadę respektowania wskazań teorii samokształcenia; zasadę sprawdzania w 

praktyce przydatności uzyskanej w procesie kształcenia ustawicznego wiedzy i 

umiejętności; zasadę porównawczego analizowania problemów i treści kształcenia 

ustawicznego; zasadę renowacji, restrukturyzacji i aktualizacji posiadanej przez daną 

jednostkę wiedzy naukowej, zasadę pełnego, osobistego zaangażowania w procesie 

samokształcenia, zasadę konfrontowania różnych źródeł wiedzy [2, s. 55]. 

Najważniejszym warunkiem realizacji wszystkich zasad jest warunek dobrowolności. 

Dobór zasad musi dobrowolny, świadomy, zależy od wielu czynników.  

Proces kształcenia osób dorosłych odbywa się w wymiarze indywidualnym i 

grupowym za pomocą określonych metod. Lucjan Turos proponuje następujące metody 

realizowane w andragogice: metodę uczestnictwa w zajęciach oświatowych, 

organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, wyspecjalizowane ośrodki 

kształcenia i doskonalenia zawodowego, metodę indywidualnego samokształcenia; metodę 

percepcji informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu i ich krytycznej 

oceny: radio, telewizja, Internet; metodę poznawania zjawisk i procesów społecznych, 

gospodarczych, kulturowych i zdobywania w ten sposób sprawdzonej wiedzy i umiejętności 

badawczych; metodę angażowania się w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych, 

gospodarczych i kulturowych i uzyskiwanie w ten sposób cennego doświadczenia, wiedzy i 

umiejętności, metodę zwiedzania i hospitowania instytucji naukowych, artystycznych, 
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społecznych, zakładów pracy i zbierania ważnych dla danej jednostki i grupy doświadczeń i 

informacji; metodę uczestniczenia w wykładach, odczytach i dyskusjach dotyczących 

problematyki interesującej dorosłych, metodę studiowania wybranych zagadnień 

naukowych przez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego (kursy, studia 

podyplomowe, seminaria specjalistyczne, konferencje, podróże, metodę uczestniczenia w 

spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, techniki, działalności zawodowej i 

sztuki, umożliwiającego zdobywanie wiedzy i specjalistycznych porad [2; 3; 7]. 

Podsumowując andragogika zajmuje się przede wszystkim badaniem procesów 

edukacyjnych osób dorosłych, formułuje wnioski i wprowadza do życia. Celem dotyczącym 

kształcenia dorosłych powinno być: rozwój pełnej osobowości, upowszechnienie wiedzy 

ogólnej, co daje człowiekowi łatwiejsze przystosowanie się do zmian, rozszerza horyzonty 

myślenia, zdobycie nowych wiadomości, kompetencji zawodowych, rozszerza 

światopogląd. 

Rozważając problemy andragogiki we współczesnym świecie, należy wziąć pod 

uwagę problemy osób dorosłych w wieku sędziwym, w ciągłych zmianach społeczno-

kulturowych czy politycznych. 

Analizując obecną politykę medialna do której wykorzystuje się hasła 

wielokulturowości czy tolerancji dokonując się wyborów o charakterze utylitarnym. W imię 

absolutnej autonomii jednostki, przyjmuje się wszelkie innowacje technologiczne, które 

wpływają na niszczenie więzi międzyosobowych i wynikającym z nich zobowiązań. 

Dokonuje się to często ze szkodą dla dobra człowieka, szczególnie w wieku dorosłym. 

Szerokie spojrzenie na zagadnienia dotyczące problemów współczesnego dorosłego 

człowieka, wymaga szczegółowych obserwacji uczonych andragogów. Godność każdego 

człowieka powinna stanowić podstawę do działań elit rządzących i odpowiadających za 

oświatę osób dorosłych. Działanie w kierunku zapewnienia poczucia własnej wartościi 

odpowiedzialności społecznej we wspólnocie jest fundamentem ładu społecznego i pokoju. 

Dorosły człowiek wpływa na kulturę oraz sztukę i jest jej twórcą.  

Andragogika dla osób sędziwych na znaczenie szczególne. Biorąc pod uwagę 

nieuczciwość jakiej doświadczają za przyczyną przekazu medialnego. Media pokazują 

osoby sędziwe jako samotne, smutne, poruszające się z trudem i spoglądające z 

załzawionymi oczami z poczuciem krzywdy i bezradności. Ten obraz jest przyczyną 

obecnego system ubezpieczeń, ZUS, pomocy socjalnej. Współcześnie wiek sędziwy to 

okres z którym związany jest stereotyp człowieka samotnego zniedołężniałego, 

potrzebującego opieki, nie akceptowany i nie nadążający za tempem życia. Natomiast 

radosnych. ludzi sędziwych z wnukami i rodziną, w kawiarni, przy rozrywkach możemy 

obejrzeć jedynie w reklamach, leków, środków poprawiania natury.Twórcy tych reklam 

dokładnie wiedzą na ile dobrymi klientami są ludzie sędziwi. Doprowadzając nie tylko do 

degradacji finansowej ale psychicznej i emocjonalnej. Dla wielu osób wiek sędziwy jest 

równoznaczny z przerwaniem aktywności zawodowej, która przez całe życie nadawała sens 

i kierunek wszelkim działaniom. Edukacja osoby sędziwej przyczyni się do innego 

spojrzenia na pracę i własną użyteczność społeczną. Często przyczyną przyjęcia pracy 

zawodowej są względy ekonomiczne, dla poprawy sytuacji rodzinnej, nie dla zaspokojenia 

własnych potrzeb samorealizacji. Zajęcia domowe ograniczają się do opieka nad wnukami. 

Stanowi to bardzo duże obciążenie szczególnie dla kobiet. Jest to sprowadzanie sędziwych 

członków rodzin do roli służących, nie mających prawa do własnego rozwoju i autokreacji. 

Wykorzystywanie czasu wolnego wiąże się z akceptacją stopniowego wycofywania się z 

życia zawodowego ale nie społecznego przy jednoczesnej aktywności. Samotnośćjest trudna 

do zniesienia dla większości z nas, dla osób sędziwych może być doświadczeniem 
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niezwykle przykrym, zniechęcającym do życia, może także prowadzić do różnorodnych 

zmian w osobowości: od wyniszczenia jednostkę pod względem fizycznym, psychicznym. 

Andragogika adresowana specjalnie do osób sędziwych, jest dobrą alternatywą dla 

samotności. Ponieważ kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni i duża część 

emerytek wychowała się w kulturze wspierającej stereotypową rolę płciową kobiety, 

izolacja społeczna może być dla nich jeszcze cięższym doświadczeniem. Uczony proponuje 

andragogikę: emerytów i andragogikę schyłku życia. Warto przemyśleć rolę andragogiki 

przygotowania do wieku sędziwego.  

Bardzo interesujące wskazówki dla andragogiki osób sędziwych można znaleźć w 

twórczości Marii Szyszkowskiej. Uczona proponuje pozytywną niedojrzałość, aprobaty 

siebie i swojej słabości wyrażonej słowami «Więcej niż nam się wydaje zależy od nas ,od 

naszej odwagi urzeczywistniania pragnień. Ale wymaga to zaaprobowania siebie i własnych 

planów życiowych często wbrew oczekiwaniom najbliższych odrodzenie wewnętrzne, 

twórczy niepokój, taniec, życie we wspólnocie i kontakt z przyrodą» [8, s. 91]. Są 

przypadki, że po przejściu na emeryturę jednostka może odczuwać radość samorealizacji 

przez odnalezienie swoich pasji, twórczość. Wiele osób zaczyna wówczas analizować swoją 

sytuację i rozważa alternatywne, scenariusze swojego życia, co wiąże się z dalszymi 

marzeniami do realizacji. Profesor Lucjan Turos proponuje turystykę i wypoczynek. 

Wypoczynek jest wysoko ceniony przez specjalistów z zakresu higieny psychicznej. Nabyta 

przez ludzi sędziwych kultura odpoczywania stanowi klucz do dobrego samopoczucia i 

zapobiega złym nastrojom emocjonalnym. Wypoczywanie, zwane niekiedy wczasowaniem 

lub rekreacją, jest podstawową realizacją wolnego czasu Jest to aktywność, która jest 

świadomie podejmowana, pod wpływem wewnętrznej potrzeby. Lucjan Turos uważa, że 

turystyka rozwija nie tylko sferę ruchowa, emocjonalna zaspakaja potrzebę kontaktu z 

przyrodą i środowiskiem. Przyzwyczajenie do pokonywania dużej odległości, usprawnienie 

fizyczne daje radość. Uprawianie turystyki amatorsko ma na celu usprawnienie i 

podtrzymywanie dyspozycji psychofizycznych, zaspokojenie potrzeby uznania oraz 

zachowanie związków z szerszymi kręgami ludzi. Wszystkie formy aktywności, w które 

człowiek angażuje się z własnej chęci, powodowany przyjemnością i satysfakcją. 

Podejmowaną z własnej potrzeby, odpoczynku i zabawy dla własnego rozwoju, pracę 

umysłową przez samokształcenie, aktywność artystyczną, sportową, techniczną i inną. 

Ponadto aktywność umysłowa zapobiega otępieniu człowieka, absorbuje jego uwagę, 

myślenie i wyobraźnię. Maria Szyszkowska proponuje aktywność ruchową przez, taniec, 

który zdaniem uczonej, osadza nas w teraźniejszości. W magiczny sposób zatrzymuje 

upływający czas. Dozwala na zbliżenie się do kogoś w sposób publiczny [8, s. 182]. Maria 

Szyszkowska pisze: Proces poznawania siebie przez siebie nie ma kresui powinien trwać 

przez całe życie [8, s. 183]. Form samorealizacji osób sędziwych przez andragogikę jest tyle 

ile jest pozytywnej niedojrzałości, która przynosi twórczy niepokój. Można zaliczyć do 

takich zajęć: rozwiązywanie krzyżówek i zagadek umysłowych, gry towarzyskie takie jak: 

szachy, brydż, angażowanie społeczno- polityczne, czytelnictwo, wiele innych zajęć 

wynikających z realizacji własnych pasji i zainteresowań. Andragogika osób sędziwych 

powinna złamać fałszywy mit, że zabawie i wszelakiej rozrywce najchętniej oddają się 

młodzi. Osoby sędziwe chętnie podejmują czynności zabawowe, rozrywkowe, które 

wyrażają potrzeby ruchu, nowości, przygody, hazardu, zmienności wrażeń, fantazji, miłości 

w tym erotycznej Wszystko to jest formą przeciwdziałania nudzie i monotonii. Szkoda, że 

spotykanie się w placówkach kulturalno-oświatowych, a także pod gołym niebem, 

przechodzą do historii. Aktywizacja przez andragogikę musi przebiegać wielokierunkowo, 

już w wieku dojrzałym ,wywierać wpływ na sferę intelektualną i ruchową człowieka z 
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równoczesnym zapewnieniem mu poczucia bezpieczeństwa i własnej użyteczności oraz 

życzliwości otoczenia. Każdemu człowiekowi potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem, 

z codziennym zwykłym życiem. To zapewnia andragogika proponowana przez Lucjana 

Turosa. Kontaktów z drugim człowiekiem, budowanie więzi nie zastąpi najbardziej 

wszechstronna informacja ze świata. Życie w wieku sędziwym nie powinno się ograniczać 

do uczenia się nowych umiejętności, zainteresowań, sal terapii zajęciowych.  

Bardzo interesującym rozwiązaniem są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Działalność w 

tych formach pomaga rozwinąć umiejętności współżycia z rozmaitymi ludźmi, o różnym 

pochodzeniu społecznym, wykształceniu, poziomie kulturalnym, zawodzie, sprzyjają 

podtrzymywaniu dawnych kontaktów, nawiązywaniu nowych, pomagają wyrabiać 

umiejętności, właściwego korzystania z pomocy rozmaitych osób we wszystkich możliwych 

okolicznościach życiowych. Przez ciekawe formy działalności w tych uniwersytetach 

rozwija się życie w bliskim kontakcie z przyrodą i sztuką. 

Podsumowując, andragogikę należy rozumieć nie tyle jako zalecenie starszym osobom 

zmiany trybu życia na bardziej racjonalny, organizowanie im zajęcia i pobudzanie 

zainteresowań, ale przede wszystkim jako usuwanie narastających z wiekiem przeszkód, 

które hamują dobra, spontaniczną aktywność.  

U podstaw andragogiki Lucjana Turosa leży podmiotowość człowieka, autonomia i 

zdolność do kształcenia. Do istotnych zadań andragogiki profesor zalicza: życie społeczne z 

udziałem w życiu środowiska lokalnego, z uczestnictwemw kulturze, z twórczością 

naukową, artystyczną i techniczną, z wpływem na bieg życia społecznego w skali 

regionalnej, narodowej i globalnej. Czynnikiem mającym wpływ na rozwój andragogiki 

realizowanej w ramach różnych instytucji oświatowych, szkół, zakładów pracy, organizacji, 

związków, klubów jest wiedza andragogiczna. Oparcie na naukowych podstawach 

wychowania, samowychowania, autokreacji dorosłych umożliwia uwolnienie człowieka od 

tendencji do izolacji i samotności, poszukiwania własnego spojrzenia na świat. Dla 

andragogiki zarówno w sferze tworzenia ideałów, zasad, treści kształcenia bardzo znaczący 

ma wpływ filozofia, psychologia i socjologia. Przedstawione materiały dają przekonanie, że 

pomimo różnych problemów społecznych, ekonomicznych, ekologicznych mamy 

andragogikę, której nadał kształt Lucjan Turos. Przez andragogikę profesor wykazał że 

rozwijanie społecznej i indywidualnej tożsamości może mieć miejsce jedynie w warunkach 

panowania autentycznego ustroju demokratycznego, gdzie wartości humanistyczne, prawa 

człowieka, tolerancja, otwartość i życzliwość wobec innych, wolność, godnośći 

podmiotowość jednostki są rzeczywiście respektowane.  

Tożsamość człowieka dorosłego zależy od wpływu świata przyrodniczego, 

społecznego i kulturowego, w ścisłym związku z autokreacją i samowychowaniem.  
Lista używanych źródeł 

1. Szyszkowska M., Człowiek uwikłany. Białystok, 2014. 

2. Turos L., Andragogika ogólna, III wydanie rozszerzone. Warszawa, 2004. 

3. Turos L., Andragogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Żak», 1999. 

4. Turos L., Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa, PWN, 1972. 

5. Szyszkowska M., Filozofia nasza codzienna. Niezależny kwartalnik Naukowy. Małżeństwo i 

Rodzina, Numer 2/10 Kwiecień, Maj, czerwiec 2004. 

6. Urbańczyk F., Dydaktyka dorosłych. Wrocław, Ossolineum, 1999. 

7. Turos L., Rola andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. «Pedagogika Pracy», 

Radom, 1999. 

8. Szyszkowska M., W opozycji do przeciętności czyli własna droga ku wolności. Białystok, KAW, 

2012. 

 



263 
 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ  

ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Й СУСПІЛЬСТВА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ІНТЕГРАЦІЇ 
 

 

 

Андрєєва Ярослава Федорівна 
кандидат психологічних наук, доцент  

завідувач кафедри психології  

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

 yaroslava_an@ukr.net 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ  
 

Тези доповіді присвячені аналізу емпіричного дослідження, спрямованого на 

розгляд специфічності становлення професійної ідентичності студентів-психологів. 

Отримані результати дозволяють констатувати низку суперечностей в 

досліджуваному процесі, пов’язаних із віковими особливостями студентства та із 

специфічністю відповідних етапів професійного розвитку. 

Ключові слова: професійна ідентичність, етапи, критерії і компоненти 

профідентичності, внутрішньоособистісний конфлікт  

 

Поняття ідентичності є провідним поняттям психологічної науки. Ідентичність 

розуміється як самоусвідомлення своєї самототожності, цілісності і безперервності в 

часі існування. Значна кількість наукових праць відомих психологів, вітчизняних і 

зарубіжних, присвячена дослідженню даного конструкту. Для нашого дослідження 

цікавість являє динаміка формування і становлення професійної ідентичності в 

процессі навчання у ВНЗ. Професійна ідентичність, як продукт і результат, 

формується в процесі тривалого професійного і особистісного розвитку і з’являється 

на достітньо високих рівнях оволодіння професією. Підкреслимо, що освіта у ВНЗ 

повинна стати для суб’єкта витоком, джерелом формування професійної ідентичності 

[1]. Виділяються основні єтапи формування у студентів професійної ідентичності. 

Перший етап (1 курс) – це період осмислення професійної ідентичності. Сутність його 

полягає у становленні студентської ідентифікації (Я-студент) і неусвідомленому 

захопленні майбутньою професійною ідентичністю. Цей етап можна назвати 

адаптаційним. Другий етап (2–3 курси) – це період, коли на основі усвідомлення 

вимог нової соціально-професійної ролі і власних здібностей та можливостей 

відбувається усвідомлення досягнень, які зроблені завдяки власним зусиллям.У цей 

період конструктивні схеми саморозвитку знаходяться в достатньо стабільному стані, 

оскільки студент починає отримувати задоволення від сприйняття себе як суб’єкта 
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майбутньої професійноїдіяльності. Цей етап можна назвати стабілізаційним. Третій 

етап (4–5 курси) – період, коли на основі усвідомлення спектра ролей, усвідомлених у 

ході професіоналізації, відбувається формування нових цілей і перспектив. Це другий 

нестабільний період, сутність якого полягає в переосмисленні й уточненні 

різноманітних варіантів професійно-творчого саморозвитку, працевлаштування і 

побудови професійної кар’єри. Цей період умовно можна назвати уточнювальним [2]. 

В магістерській роботі В.Чобан, виконаній під нашим керівництвом, були 

проаналізовані особливості становлення профідентичності студентів-психологів в 

процесі навчання у ВНЗ. Передбачалось, що в процесі професійного самовизначення 

студента, як майбутнього спеціаліста, можемо констатувати низку суперечностей, 

пов’язаних із особливостями студентського віку і специфічністю становлення 

профідентичності. Спираючись на виокремленні дослідниками етапи становлення 

профідентичності в студентському віці, була обрана відповідна вибірка студентів 

третього і п’ятого курсів. Обрані для дослідження етапи становлення 

профідентичності визначаються як «стабілізаційний» і «уточнювальний». Порівняння 

результатів двох виборок може дати нам інформацію про перебіг процесів 

становлення профідентичності. Блок використаних у дослідженні методик включав: 

методика «Особистісний професійний план за Е.А.Клімовим» ( адаптований Л. Б. 

Шнейдер), методика «Побажання собі на випускний» (Л. Б. Шнейдер), методика «Хто 

Я» (М. Кун, Т. Макпартленд), методика « Рівень співвідношення «цінності» та 

«доступності» в різних життєвих сферах» (О. Б. Фанталова), тест - опитувальник САН 

(самопочуття, активність, настрій). Названі методики дозволяють експериментально 

виміряти профідентичність студентів, знайти і проаналізувати проблемні зони і 

значимі переживання особистості. 

Аналіз результатів, отриманих в ході виконання діагностичних методик, 

дозволив нам зробити наступні висновки:  

а) профідентичність студентів обох вибірок характеризується як виражена 

пасивна (засвоєння загальних знань, вимог професії до людини, усвідомлення 

власних можливостей, парадигмальне і ситуативне самовизначення, відповідність 

людини професії в модальності – знаю, характеристика суб’єкта діяльності – 

усвідомлений);  

б) результати вибірки третього курсу засвідчують стабільний період в етапі 

професійного розвитку студентів. Досліджувані сприймають себе суб’єктами 

майбутньої професійної діяльності, професійний план студентів стосується, 

здебільше, навчально-професійної і пізнавальної діяльності. Спираючись на 

виокремлені критерії та показники сформованості у студентів 

профідентичності Шнейдер Л. Б., можемо констатувати розвиток когнітив-ного 

критерію профідентичності (усвідомлення образу своєї професії, перспектив 

професійного кар’єрного зростання), частково сформований мотиваційно-ціннісний 

критерій (потреба у надбанні професійних знань) та діяльнісно-практичний критерій 

(позитивне ставлення до професійної діяльності); 

в) результати вибірки студентів п’ятого курсу засвідчують, що даний 

етап завершення навчання в ВНЗ в житті студентів нестабільний і невизначе-

ний. Професійний план формується, уточнюється, переосмислюється. Варіанти 

професійного розвитку – творчий саморозвиток, працевлаштування, побудова 

кар’єри. Якщо спиратися на критерії та показники сформованості профідентичності 

Шнейдер Л. Б., можемо сказати, що названі показники і критерії в досліджуваних 

сформовані частково. Констатуємо сформованість когнітивного компонента 
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профідентичності (усвідомлення образу професії, вимог до людини, професійних 

інтересів), мотиваційно-ціннісного компонента (потреба в надбанні знань, мотивація 

до успішної діяльності), діяльнісно-практичного компонента (прагнення до 

самовдосконалення). Але, відсутність практичного плану реалізації професійного 

плану, або його розмитість, а також відсутність резервного плану реалізації 

професійного плану або його розмитість, свідчить про невизначеність професійного 

майбутнього, розгубленість, невпевненість щодо майбутнього працевлаштування. 

Відповіді студентів 3 курсу більш оптимістичні, оскільки їх майбутнє ще на 2 роки 

стабільне і передбачуване;  

г) порівняльний аналіз результатів виконання методики «Побажання собі на 

випускний» засвідчив, що проблемними зонами особистості, які виступають у вигляді 

значимих переживань, є особистісно-емоційна і особистісно-

професійна (критерій «саморозвиток і самореалізація», «емоцій-ні побажання») зони. 

Досліджувані бажають собі терпіння, любові, впевненості, везіння, тощо, а також 

підвищувати свій професіоналізм, зростати і самореалізовуватись в професії. 

Критерій «робота» займає різне місце в побажаннях досліджуваних, він є провідним 

для п’ятикурсників і займає четверту позицію для третьокурсників, відмінності є в 

позиції критерія «навчання», він провідний у досліджуваних третього курсу і на 

п’ятій позиції у досліджуваних п’ятого курсу, що свідчить про актуальність-

неактуальність даного виду діяльності для досліджуваних; 

д) результати, отримані в ході виконання методики «Рівень співвідношення 

«цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах» (Е. Б. Фанталової) 

досліджуваних першої і другої груп свідчить про наступне: у 23,33 % досліджуваних 

5 курсу виявився високий рівень дезінтеграції в мотиваційно-особистісній сфері на 

противагу 0 % студентів 3 курсу. Найбільш яскравими потребами представників обох 

вибірок є потреби у: любові, близькості із коханою людиною, створенні щасливої 

сім’ї. 

Потреби, пов’язані із професійним зростанням, творчістю, самовдоскона-ленням 

відступають на інший план і не є провідними для даних вибірок досліджуваних. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє констатувати наявність 

внутрішньоособистісного конфлікту, який властивий як студентам 3 курсу, так і 

студентам 5 курсу, але причини ВК відрізняються. Причини ВК студентів третього 

курсу не знаходяться в площині становлення професійної ідентичності, вони 

торкаються здебільше матеріальних труднощів, що, звісно, обмежує свободу і 

можливості особистості. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів 5 курсу 

торкаються різних сфер життя, і професійної площини також. Констатуємо 

переживання завершення навчання в ВНЗ і спрямовані в професійне майбутнє, і 

конкретно, можливості подальшої професійної реалізації себе як фахівця.  
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Given paper reviews the empirical research of the peculiarities of psychology students 

professional identity formation. We can state that there are controversies in the analyzed 

process, which are resulted by student’s age peculiarities and specifics of the given stages 

of professional becoming. 

Key words: professional identity, stages, criteria and constituents of professional 

identity formation, intrapersonal conflict. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Висвітлено особливості комунікативної компетентності як складової 

професіоналізму фахівця соціальної роботи. Розглянуто сукупність внутрішніх і 

зовнішніх ресурсів ефективної взаємодії, що забезпечують здатність 

встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, 

відображають багатозначність і складність комунікативної компетентності, що 

пов’язана з адекватним використанням усієї палітри можливостей особистості. 

Ключові слова: професіоналізм, професійна компетентність, комунікативна 

компетентність, фахівець соціальної роботи, знання, вміння, навики, спілкування. 

 

З розвитком України як демократичної, соціальної і правової держави зростає 

потреба у підготовці фахівців соціальної сфери, які б відзначалися чітко вираженою 

професійною спрямованістю, високим інтелектуальним рівнем, творчістю, здатністю 

до постійного розвитку, вдосконалення, аналізу проблем вразливих категорій 

населення, планування роботи як соціальних працівників, так і соціальної служби 

загалом, відданістю загальнолюдським і національним ідеям. Одним із найбільш 

важливих аспектів реалізації соціальної роботи виступає професіоналізм фахівця, що 

володіє комунікативною компетентністю, яка забезпечує досягнення 

взаємоузгоджених дій в соціумі, забезпечує організацію й управління спільної праці 

людей, тобто володіє мистецтвом добиватись успіху через керівництво людьми [6, 

с.279-281]. Всебічно освічений та розвинений соціальний працівник має бути 

конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, успішно вирішувати соціальні 

проблеми, спираючись на майстерність спілкування й співробітництва з різними 

категоріями населення, прагнути досягнути цілісного розвитку особистості та 

діяльності, набути професіоналізму, майстерності оскільки найбільшою цінністю 

нинішнього суспільства є людина, її сутність, індивідуальні особливості.  

Професійна компетентність як складова професіоналізму поєднує знання, уміння 

й якості, необхідні для здійснення професійної діяльності [4, с. 28-34], а її зміст 

включає «рівень базової і спеціальної освіти, стаж роботи, вміння акумулювати 

широкий життєвий і професійний досвід, знання можливих наслідків конкретного 
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способу впливу на особистість» [3, с. 4]. Компетентність фахівця визначають його 

комунікабельність, уміння захищати права клієнтів, оцінювати і планувати соціальну 

ситуацію, включатись у ситуацію і допомагати клієнту вийти з кризового стану, 

уміння працювати в команді, бажання підвищувати професійну компетентність [7, 

с.13-42]. Названі складові компетентності відображають чимало професійних умінь, 

що необхідні соціальному працівникові упродовж реалізації професійної діяльності, 

виконання функціональних обов’язків, але вагоме місце і роль відіграють навики і 

вміння спілкування з клієнтами і колегами. 

Проблеми комунікативної компетентності досліджують науковці різних галузей 

(Г. Бабушкін, С. Бахтєєва, Ф. Бацевич, В. Бєліков, Т. Вольфовська, І. Горєлов, 

Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, Л. Островська, Л. Петровська, Н. Пижова, Є. Решетнікова, 

Н. Татарникова та ін.), які по-різному трактують сутність поняття «комунікативна 

компетентність», акцентують увагу на тих особливостях, які характерні конкретній 

науці. Аналіз наукових праць свідчить про складність і багатоплановість 

досліджуваного феномену. Зокрема, вчені висвітлюють комунікативну 

компетентність як здатність використовувати мову в тій чи іншій сфері спілкування 

(О. Аршавська, Д. Ізаренков, С. Савіньон та ін.) або «сукупність знань, умінь та 

навичок, необхідних для розуміння чужих та породження власних програм 

мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування» [5, с. 10]. 

Зміст професії соціального працівника становить складну, багатокомпонентну 

систему видів діяльності, серед яких невід’ємними складовими виступають взаємодія 

з клієнтами соціальних служб, безпосередня комунікація з людьми. Варто зазначити, 

що якості та здібності комунікативної компетентності не є природними, їх 

формування має бути свідомим, цілеспрямованим, обумовленим професійними 

потребами, набуватися протягом навчання, оскільки часу та можливостей для 

засвоєння цього в процесі виконання професійних обов’язків не передбачається.  

Cоціальний працівник завжди перебуває в контакті з клієнтами, колегами. 

Компетентність у спілкуванні передбачає розвиток вмінь адекватної самооцінки, 

орієнтації людини як в самій собі – власному психологічному потенціалі, так і 

партнера, ситуації і завданні [2, с.120-124].  

Головною якісною характеристикою ефективного спілкування є спрямованість – 

орієнтація особистості на позитивні якості в іншій людині, що сприяє розкриттю 

особистісного потенціалу людини. Акцент, зокрема, ставиться на пізнавальних 

процесах у структурі комунікативної компетентності (мислення) – здатність 

аналізувати вчинки, бачити мотиви, які спонукають до них. Чинником успішного 

спілкування також є соціально-психологічна перцепція (ідентифікація, емпатія, 

соціальна рефлексія) [1]. До складових комунікативної компетентності належать і 

вміння усвідомлювати та долати комунікативні бар’єри, які можуть виникати, 

наприклад, при відсутності розуміння ситуації спілкування, різних поглядів у 

партнерів. Бар’єри у комунікації можуть мати і психологічний характер, 

відображаючи індивідуальні психологічні особливості комунікаторів, їхні сформовані 

відношення: від дружби до ворожості у відношеннях один до одного.  

Отже, комунікативна компетентність фахівця соціальної роботи – це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх ресурсів ефективної взаємодії, що забезпечують здатність 

встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; відображають 

багатозначність і складність комунікативної компетентності, що пов’язана з 

адекватним використанням усієї палітри можливостей особистості. 

 



268 
 

Список використаних джерел 

1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. – [5-е изд., испр. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 365 с. 

2. Балахтар В. Комунікативна компетентність соціального працівника / В. Балахтар // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. 

праць – Серія : Педагогіка. Луцьк, 2014. – C.120-124. 

3. Глигало Ю. В. Соціально-перцептивна компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери 

в процесі професійної підготовки / Ю. В. Глигало // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – 

№ 5 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11glispt.pdf 

4. Гриньова В. М. Суть понять «професіоналізм» та «професійна підготовка» / В. М. Гриньова 

// Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 40(1). – С. 28-34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2011_40(1)__7.pdf 

5. Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения : учеб. пособ. / О. 

М. Казарцева. – [2-е изд.] – М., 1999. – 496 с. 

6. Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу / Л. Ф. Лєскова // Молодий 

вчений. – 2014. - № 12(15). – 2014. – С.279-281. 

7. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування 

освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – С. 13-42. 

Balakhtar Valentyna Visitorivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant of 

the department of Pedagogics and Social Work, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University 

v.balakhtar@chnu.edu.ua, valentina-balakhtar@rambler.ru 

Communicative competence as a component of the professionalism of a specialist 

in social work 

The features of communicative competence as a component of the professionalism of a 

specialist in social work are highlighted. The totality of internal and external resources of 

effective interaction ensuring the ability to establish and maintain the necessary contacts 

with other people are reflected, reflect the multifacetedness and complexity of 

communicative competence associated with the adequate use of the entire palette of 

personality capabilities. 

Keywords: professionalism, professional competence, communicative competence, 

specialist in social work, knowledge, skills, skills, communication. 

 

Білик Наталія Михайлівна 

кандидат педагогічних наук 

асистент кафедри педагогіки та соціальної 

роботи  

Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

n.bilyk@chnu.edu.ua 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ШКІЛЬНОЇ МЕДІАЦІЇ 

 

Одним із напрямів застосування медіації - технології посередництва у конфлікті 

- є інтеграція її в систему освіти і виховання. Аргументи цього вектору розкриваються 

у працях американських дослідників Д. Джонсон, Р. Джонсон, Р.Коено, англійця 

Д.Шапіро, російських учених А.Арганової, І.Бубнової, С.Оборотової, М.Хазанової, 

А.Чуприса, Ц.Шамлікашвілі, білоруських М.Бойко, С.Лабоди, українських теоретиків 

і практиків А.Горлова, Н.Заверико, Р.Коваль, Ю.Ліхоліт, О.Микитюк, А.Нікітчук. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669478
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2011_40%281%29__7.pdf
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Шкільна медіація характеризується як інноваційна методика, що дозволяє 

охопити весь спектр інститутів, які беруть участь у формуванні особистості дитини 

від сім'ї, дошкільних установ до вищої школи, її вихованні і соціальній освіті [5]. 

Поняття «шкільна медіація», за визначенням Ц.Шамлікашвілі та М.Хазанової, 

означає системний і комплексний процес інтеграції медіації в роботу школи як 

способу попередження і вирішення суперечок і конфліктів в освітньому середовищі, 

корекції взаємодії учасників навчально-виховного процесу, навчання навичкам 

конструктивної поведінки в конфлікті й потенційно конфліктних ситуаціях [4, с.28],  

Основною метою впровадження медіації у школі є підвищення результативності 

навчально-виховного процесу через сприяння попередження та врегулювання 

конфліктних ситуацій в шкільному середовищі, створення безпечного середовища і 

безпечного простору для всіх учасників взаємодії.  

Для того, щоб простір був фізично і психологічно безпечним, повинні бути 

дотримані певні умови. Ці умови представлені А.Маслоу в описі змісту потреби в 

безпеці: прагнення до «захищеності; стабільності; залежності; захисту; відсутності 

страху, тривоги і хаосу; потреби в структурі, порядку, законі і обмеженнях; силі 

покровителя» [1, с.63], які значною мірою реалізуються як в процедурі медіації, так і 

в медіативному підході. В першу чергу, це відбувається завдяки дотриманню 

принципів і правил медіації, які передбачають заборону на образи, насильницькі дії, 

порушення конфіденційності та сприяють задоволенню потреби людини в 

захищеності. Завдяки тому, що при першій зустрічі подається детальне роз’яснення 

цілей і завдань процедури медіації, а також її покроковий опис, в учасників 

знімається почуття тривоги і задовольняється їх потреба в стабільності, в структурі і 

порядку, у відсутності хаосу і невизначеності. Задоволення ж потреб у захисті й 

залежності здійснюється за допомогою безоцінного і емпатійного ставлення 

медіатора до сторін конфлікту. 

Крім того, психологічна безпека великою мірою залежить від проявів поваги. У 

самому звучанні слова «повага» вгадується глибокий сенс цього поняття: сприйняття, 

переживання, вираження важливості кого-небудь для суб'єкта. На наш погляд, це 

визначення відображає основний психологічний зміст поважних взаємовідносин 

людей і поваги суб'єкта до себе самого. В останньому випадку мова йде про 

переживання власної цінності («важливості» себе). 

У культурі прийнято обумовлювати зміст «важливості», «цінності» володінням 

тими чи іншими властивостями, досягненнями, достоїнствами або вміннями людини. 

Незважаючи на те, що таке обґрунтування є поширеним і звичним, ми вважаємо, що 

воно хоч і розширює вищенаведене розуміння поваги, але принципово його не 

змінює. У даному випадку, на наш погляд, мова йде про прояв визнання, що також є 

суттєвим. Крім того, в переживанні відношення поваги істотну роль грає розуміння 

меж. Відомо, що потреба в повазі - одна з базових потреб. А.Маслоу описує її 

змістовні компоненти наступним чином: «Усі люди в нашому суспільстві ... мають 

потребу в стабільній, обґрунтованій, зазвичай високій самооцінці, в самоповазі або 

почутті власної гідності і в повазі оточуючих. Отже, ці потреби можна віднести до 

одного з двох підкласів. До першого з них відносяться сила, досягнення, адекватність, 

майстерність і компетентність, впевненість перед обличчям зовнішнього світу, 

незалежність і свобода. До другого ми віднесемо те, що можна назвати бажанням 

хорошої репутації або престижу (визначаючи їх як повагу або оцінку з боку інших 

людей), а також статус, популярність і славу, перевагу, визнання, увагу, значущість, 

почуття власної гідності або вдячності» [1, с.67]. 
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Процес медіації та медіативний підхід сприяють переживанню конфліктуючими 

сторонами їх власної сили, поступового придбання досвіду адекватної поведінки в 

складній конфліктній ситуації. По мірі накопичення подібного досвіду з’являється 

можливість бути впевненим у собі (завдяки прийняттю і зростанню самоповаги), 

залишатись самим собою, виявляючи незалежність і свободу в відмежуванні і 

відстоюванні «власного» (під поняттям «власне» психотерапевт А.Ленгле розуміє те, 

що людина сприймає і переживає як їй властиве і належне [4, с.31]). 

«При цьому, - зазначає М.Хазанова, не страждає нічия репутація; кожен учасник 

конфлікту отримує справжню увагу, зберігаючи почуття власної гідності і 

підтверджуючи свою якщо не значущість, то значимість (завдяки уважності, 

витраченому часу і серйозному ставленню медіатора)» [3, c. 20-21]. 

Таким чином, поважна і безпечна атмосфера, створювана в процесі медіації, 

сприяє задоволенню базових потреб в безпеці і повазі. 

Ще одна базова потреба - в любові, прихильності і приналежності – також 

певною мірі знаходить своє задоволення в процесі медіації. Видається 

малоймовірним, що потреба в любові в її глибокому розумінні може бути задоволена 

в медіативному процесі. Однак власне потреба в приналежності може бути 

задоволена, оскільки медіатори проявляють прийняття, співчуття і шанобливе 

ставлення до всіх учасників конфлікту, не віддаючи нікому переваги. 

Завдяки цим найважливішим умовам, стверджують психологи, нівелюються 

переживання страху відторгнення і неприйняття групою ровесників (або колективом 

учителів) [2, с. 20]. 

А учні, особливо підлітки, можуть відчувати почуття прийняття та 

приналежності до тієї групи дорослих і однолітків, члени якої за допомогою медіації 

сприяють інтегруванню учасників конфлікту в групу в широкому сенсі: в колектив 

класу, школи, в коло однолітків. «Існують певні умови, - писав А.Маслоу, що 

представляють безпосередні та необхідні передумови задоволення базових потреб. 

Такі передумови, як свобода слова, свобода робити те, що тобі хочеться, якщо це не 

заважає іншим, свобода самовираження, свобода отримання відомостей і доступу до 

інформації, свобода захищати себе, правосуддя, справедливість, чесність, дисципліна 

в групі є прикладами попередніх умов для задоволення базових потреб» [1, с. 68-69]. 

Саме принципи медіації багато в чому створюють подібні умови. Наприклад, 

свобода забезпечується принципами добровільності, відповідальності і 

самовизначення і обмежується правилами взаємодії, про які домовляються сторони 

конфлікту і медіатор; свобода отримання відомостей і доступу до інформації 

забезпечується принципом прозорості; свобода захищати себе забезпечується 

правилами взаємодії, в тому числі - правилом «стоп» (учасник процесу в будь-який 

момент має право перервати спілкування). 

Отже, дотримання принципів медіації багато в чому сприяє задоволенню 

базових психологічних потреб як одного з провідних механізмів психіки людини, що, 

в свою чергу, забезпечує успішність і ефективність медіації і медіативного підходу. 

Інший механізм – прийняття. М.Хазанова описує його таким чином: «Це 

прагнення до співчуваючого розуміння іншого і надання йому свободи бути самим 

собою в своїх переживаннях в даний момент, тобто в момент взаємодії. Це, перш за 

все, згода з фактом існування цієї людини, такої, як вона є, без прагнення виправляти, 

радити, оцінювати. Відповідно, … ця згода стосується не тільки факту існування, але 

й почуттів і переживань людини» [2, с. 71]. 
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Безоціночні прийняття і повага, на наш погляд, перебувають у тісному 

взаємозв’язку. Більш того, для виконання завдання із створення простору прийняття і 

поваги медіатору необхідно володіти такою важливою якістю, як «присутність». За 

словами Д. Бьюдженталя, «присутність - це назва для якості буття в ситуації або 

відносинах, коли людина щиро планує брати участь настільки повно, наскільки це 

можливо. Присутність виражається через мобілізацію сензитивності людини - як 

внутрішньої (до суб'єктивного), так і зовнішньої (до ситуації й інших людей у ній) - і 

через актуалізацію її здатності реагувати» [6, с.27]. Тобто, якість присутності 

передбачає, в першу чергу, готовність медіатора до відкритості, до тонкого 

уловлювання смислових і чуттєвих відтінків у взаємодії учасників конфлікту і до 

делікатного відгуку на все, що відбувається в ході процедури медіації. 

Ще одним суттєвим психологічним механізмом, що дозволяє переходити від 

емоційного «захоплення», «зарядженості» і неприйняття одним учасником конфлікту 

іншого, стає більш ясне і глибоке розуміння своїх інтересів, цінностей, потреб і 

переживань, які А.Ленгле позначає як набуття «власного». У даному контексті 

«власне» можна описати як ясне ставлення до події і того, що відбувається в 

поточному конфлікті. Значення цього набуття велике. Адже воно стає опорою, яка 

дозволяє дистанціюватися від автоматично займаної захисної позиції, - тієї, що 

представляється в повсякденній свідомості саме зрозумілою: коли людина почуває 

себе залежною від конфлікту як соціальної взаємодії специфічного виду, в якому є 

певні «правила поведінки». 

Отже, шкільна медіація є соціальним інструментом, який дозволяє ефективно 

попереджати і вирішувати суперечки і конфлікти, створюючи безпечне середовище 

для всіх учасників навчально-виховного процесу. Це інноваційний метод, який 

базується і водночас реалізує сучасні гуманітарні цінності і досягнення, в першу 

чергу, завдяки створенню безпечного простору, в якому в певній мірі відбувається 

задоволення базових психологічних потреб.  
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 Зараз в Україні спостерігаються особливо швидкі і глибокі суспільні зміни, які 

викликали необхідність перебудови системи освіти та її адаптації до нових реалій і 

вимог. 

 На жаль, традиційна статеворольова соціалізація дівчат і хлопців, у якій активно 

беруть участь різні суспільні інститути, зокрема і школа продовжує відтворювати 

патріархатні стереотипи взаємодії статей як у суспільній так і в приватній сферах. Ці 

стереотипи все частіше вступають у суперечність з реальними трансформаціями 

гендерних відносин у сучасному українському суспільстві, заважають розкриттю 

індивідуальності дітей і рівноправ’ю статей, стійкому розвитку демократії. 

 Традиційна педагогіка, позбавлена гендерного світогляду, нічого суттєвого 

змінити не може, тому що теоретичні розробки статевого виховання за часів СРСР 

сприяли не гармонії міжстатевої взаємодії в рамках моделей поведінки, а тільки 

частковому врахуванню особливостей юнаків та дівчат у їх вихованні як 

представників їх статей. 

 Безстатеве навчання і виховання викликало і викликає у багатьох 

нейрофізіологів, психологів, педагогів занепокоєння щодо спотвореного навчання і 

виховання хлопчиків та дівчаток, неправильних способів впливу на них у навчально – 

виховному процесі, а в підсумку – розвитку їх особистості. Відсутність повноцінного 

гендерного виховання і сексуальної просвіти призвела до різноманітних відхилень у 

формуванні особистості, невротичних і поведінкових порушень, нещасливих 

шлюбних стосунків, навіть до виникнення, в деяких випадках, психічних розладів у 

дітей [3]. 

 Здійснювати гендерний підхід в освіті дітей – означає діяти з розумінням 

походження і ролі таких категорій як «чоловіче» і «жіноче» в суспільстві, ставити 

особистість та індивідуальність дитини в розвитку і вихованні вище традиційних 

рамок статі. 

 Осмислення суперечливих змін у суспільстві і нагальна потреба в коригуванні 

позицій у питаннях гендерної та сексуальної соціалізації підростаючого покоління 

вимагають перегляду і модифікації її цілей, принципів і змісту, теоретичної і 

практичної підготовки класних керівників, вчителів – предметників, вихователів, 

психологів, соціальних педагогів. Адже школа повинна давати учням можливість 

розвивати індивідуальні здібності та інтереси, незалежно від належності до тієї чи 

іншої статі, протистояти традиційним стандартам стосовно статей. 

 До середини XX століття, статева належність індивіда вважалась визначеним 

біологічним фактором, з якого автоматично виводились усі тілесні, соціальні й 

психологічні відмінності між чоловіками і жінками. Термін «гендер» вказує на 

соціальний статус і соціально – психологічні характеристики особистості, які 

пов'язані із статтю і сексуальністю, але виникають у взаємодії з іншими людьми. 

Коли використовують поняття «гендер», то мають на увазі соціальний аспект 

стосунків статей, статево –рольові стереотипи, розповсюдженні в суспільстві, 

різноманітність проявів чоловічої і жіночої поведінки, систему взаємин між жінкою і 

чоловіком, що визначаються не біологічною належністю до тієї чи іншої статі, а 

соціальними, економічними і політичними умовами. 

 Соціальна стать конструюється соціальною практикою, так як суспільство через 

свої інститути формує систему норм поведінки, що ставить виконання певних ролей у 
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залежність від біологічної статі індивіда, відповідно виникає ряд уявлень про те, що є 

«чоловіче» і що є «жіноче» в конкретному суспільстві.  

 Гендер – це феномен, який особистість постійно створює своїми вчинками і 

поведінкою. Особливості чоловічої і жіночої статеворольової ідентифікації 

специфічно відображаються на становищі індивіда в суспільстві, його особистій і 

професійній долі [1]. 

 На даний момент, починаючи з дитячого садка і до аспірантури, всі стосунки в 

навчально-виховних закладах відтворюють закладені в культурі уявлення про жінок, 

як підлеглих, залежних, таких, що не прагнуть до досягнень, а про чоловіків, як 

домінуючих, незалежних і успішних. Цей процес не є явною чи навмисною метою 

освіти і небагато-хто з учителів усвідомлює, що він відбувається. Прихований 

навчальний план не відображає гендерні стереотипи, але й підтримує гендерну 

нерівність, віддаючи перевагу чоловічому, домінантному і недооцінюючи жіноче і 

нетипове. Через це учні можуть непомітно для самих себе прийти до висновку, що 

саме чоловіки є стандартом і саме вони відіграють найзначущі ролі у суспільстві, 

культурі. 

 Деструктивні суперечності школи, навчально – виховного процесу виражаються 

також у явно технократичному, природничонауковому тобто по суті « чоловічому» 

характері змісту освітив середній школі і в домінуванні «жіночих» форм організації 

навчання, що вимагають наполегливості, дисципліни, старанності [3]. Часто вчителі 

своїми діями спонукають дівчат відходити на другий план в освітньому процесі, а 

хлопців заохочують бути активними. Це проявляється в тому, що хлопчикам 

приділяється більше вчительського часу, а від дівчат в основному вимагають 

акуратності, а не ініціативи. Проступки хлопців, порушення дисципліни легше 

пробачаються хлопцям, ніж дівчатам. Крім того вчителі, по суті, визнають 

домінування хлопчиків у природничонаукових, точних дисциплінах, а дівчаткам 

заздалегідь відводять ролі дружин і домогосподарок.  

 Цьому сприяє і зміст навчального матеріалу підручників і посібників. На 

сторінках шкільних підручників хлопчикі мають явні переваги в можливості «знайти 

себе», ідентифікувати себе з героями оповідань і вправ. На картинках хлопчики 

зображені енергійними, активними, а дівчатка і жінки-пасивними, залежними, кимось 

описуваними. Хлопчиків часто змальовано як людей, що здатні на великі звершення 

(підкорення стихій, перемога у війні, створення нового), а дівчат – орієнтованих 

тільки на успіхи у «приватній сфері» сім’ї. Дівчата представлені як подруги, дружини, 

або в крайньому випадку, помічниці, які сприяють успіхові чоловіків. І хоча за 

останні роки прослідковується тенденція видання нових підручників в яких 

розширюється коло занять жіночої статі, вона є слабкою і великою мірою 

визначається статтю авторів підручників. 

 Загалом освітні заклади відображають гендерну стратифікацію суспільства і 

культури, демонструючи на своєму прикладі нерівний статус жінок і чоловіків. Учні 

бачать на прикладі школи, що чоловіки – це начальство, а жінки – підлеглі. Деякі 

предмети і дисципліни чітко ідентифікуються у школярів із статтю викладача. 

 Вченими доведено, що чоловіки та жінки психологічно не однакові, але 

спільного між ними значно більше, ніж відмінного, а те , що їх різнить, є не 

свідченням переваг однієї статті над іншою, а специфічними характеристиками, які 

зумовлюють потенційну взаємодоповнюваність статей на шляху до гармонії їхніх 

взаємин [2]. Саме тому в системі вітчизняної вищої (особливо педагогічної) освіти 

необхідне викладання гендерних курсів здобуття гендерної освіти. Щоб кожен 
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вчитель і весь педагогічних колектив мав гендерну грамотність, компетентність, 

гендерну чутливість. Це дасть можливість їм оволодіти методикою гендерного 

підходу до процесу соціалізації дівчат і хлопців, гендерною освітньою технологією. 

Виховна і навчальна робота з учнями різної статі не повинна мати узагальненого та 

уніфікованого характеру, вона має орієнтуватися на особливості, можливості та 

потреби кожної конкретної дівчинки та кожного конкретного хлопчика. Педагоги і 

батьки крім того повинні створювати навколо дітей середовище в якому панує 

гендерна свобода, моделювати рівноправні гендерно – рольові стосунки, слідкуючи за 

тим, щоб діти не переймали гендерні стереотипи із ЗМІ і інших джерел інформації. 
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Gender education is an important way of improving the quality of education 

The article touches upon the issue of gender – based educational technology (gender – 

based education, gender – based dimension in education, gender – based approach to 

education, gender role approach to education). The gender – based educational technology 

is currently one of the ways to enhance the quality of education by overcoming the 

contradiction between the reproduction of patriarchal stereotypes of gender relations in 

education and the actual transformations of gender relations in modern Ukrainian society. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

У СТУДЕНТІВ РІЗНОГО ФАХУ 
 

Вибір особою фаху та формування професійної ідентичності, а також 

притаманна юнацькому віку фінальна фаза становлення ідентичності є чинниками, 

що зумовлюють ефективність особистісного становлення. Відтак, статтю 

присвячено визначенню особливостей соціального інтелекту та його складових у 

вибірці респондентів студентського віку. Феномен соціального інтелекту розглянуто 

відповідно до його структури, зокрема як сукупність таких чинників, як 

асертивність, компетентність у близьких стосунках та компетентність у 

соціальних взаємодіях. Розглянуто відношення складових соціального інтелекту та 

майбутнього фаху респондентів. 

Ключові поняття: соціальний інтелект, асертивність, ідентичність, 

самопрезентація, соціально-психологічна компетентність, гендер, фахова 

ідентичність, професіограма. 
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Проблематика особистісної ефективності, а саме здатності особи не лише бути 

собою чи відповідати вимогам суспільства, але й відчуття повноти і насиченості 

життя, ступеню реалізованості особистісного потенціалу є одним з найбільш 

актуальних питань в дискурсі якісного виміру освіти. Якщо за якісний вимір освіти 

ми вважатимемо здатність освітньої галузі сприяти становленню особистості, то 

задачами психологічного супроводу освітньої діяльності є сприяння розкриттю та 

якомога повнішій реалізації особистості в соціумі, зокрема через формування 

професійної ідентичності особи.  

Можемо припустити, що своєчасна діагностика та психологічний супровід при 

виборі галузі професійного становлення сприятиме більшій мотивованості учнівської 

та студентської молоді, більш усвідомленому вибору майбутньої професії, а отже і 

більшому рівню самореалізації. 

Більшість дослідників проблематики професійної ідентичності погоджуються, 

що студентський вік найкраще надається для дослідження цього феномену. По-

перше, згідно з епігенетичними підходом Е. Еріксона, его-ідентичність є результатом 

психосоціального розвитку, в якому юнацький вік набуває ознак синтезу, інтеграції 

ідентичностей. Головною задачею даного етапу, коли формується світогляд 

особистості та збагачуються її уявлення про власне призначення та сенс життя, є 

формування зрілої, або, як зазначає Е. Еріксон, досягнутої гендерної ідентичності [4]. 

По-друге саме в юнацькому віці, на який і припадає студентський період, особа 

визначається з майбутнім фахом, а отже починає формуватися власне професійна 

ідентичність. 

Вибір фаху, розуміння запитів до особистості фахівця та спектр професійних 

взаємодій, як під час навчання, так і в процесі роботи за фахом потребує розуміння 

соціальних запитів на тих чи інших фахівців, усвідомлення особистісних 

комунікативних характеристик та притаманного особі стилю міжособистісних 

взаємодій, а отже і їхньої реалізації за допомогою фаху зумовлені здатністю точно 

розрізняти соціальний контекст ситуацій, орієнтуватися у них, чітко інтерпретувати 

особистісні й поведінкові особливості їх учасників [1]. Відтак доцільним буде 

припустити, що успішність фахівця залежить від рівня розвитку соціального 

інтелекту.  

Соціально-психологічний феномен соціального інтелекту, відповідно до 

теоретичних спрямувань розглядається як окремий вид інтелекту, функція якого 

полягала в прогнозуванні власної поведінки та поведінки інших людей (Е.Торндайк) 

[1]; глобальна здібність, яка виникає на базі комплексу інтелектуальних, 

особистісних, комунікативних і поведінкових рис та рівня енергетичного 

забезпечення процесів саморегуляції (В.Куніцина) [2]; сукупність комунікативних, 

асертивних, самопрезентаційних рис та навичок розуміння та підтримки інших (Rinna 

та Markleya) [8]; сукупність таких чинників як вербальне заохочення, емпатії, 

екстравертованості, нейротизм, навичок вербальної та невербальної комунікації, 

асертивності та самопрезентації (Аргайл) [8,1]; сукупність навичок поводження у 

ситуаціях складних соціально-психологічних взаємодій (А.Матчак) компетентності 

[8]. 

 Ми використовували опитувальник соціальної компетентності А. Матчак (KKS) 

для визначення додаткових параметрів особистісної самопрезентації респондентів 

відповідно до їхньої спроможності ефективно залагоджувати ситуації міжособис-

тісної взаємодії. Варто також зауважити, що три основні шкали опитувальника 

відображатимуть особливості самопрезентації особистості відповідно до основних 
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сфер її застосування, а саме особистісної (загалом) професійної, та в ситуаціях при-

ватної чи суспільної презентації (притаманної відповідно міжособистісним взаємо-

діям та спілкуванню в соціальних мережах). 

Емпірична вибірка складалася зі студентів 1ших та 3тіх курсів, що навчаються за 

спеціальностями “Психологія” та “Фізика”(N=155, з них респонденток 101, та 

респондентів 55). Відтак порівняння отриманих результатів дало змогу дійти 

висновку про наявність помітних відмінностей за компонентами соціального 

інтелекту не лише залежно від гендерної приналежності, але й у результатах 

респондентів однієї статі, але різного фаху. Так, приміром, середньогруповий 

показник за шкалою компетентності у особистих (близьких) стосунках вищий у 

дівчат-фізиків (X=5,69), порівняно з дівчатами психологами (X=5,15), тоді як 

середньогруповий показник хлопців обох спеціальностей за цією шкалою досить 

близький (X=5,21 у фізиків та X=5,22 у психологів). Також помітні суттєві 

відмінності у середньогрупових показниках за шкалою соціальної компетентності 

(X=5,1 у психологів та X=5,7 у фізиків), згідно якої дівчата-фізики є більш 

компетентними і легше адаптуються до складних ситуацій соціальних взаємодій. 

Відповідно до особливостей навчання дівчата-фізики показали також і вищий 

показник за шкалою асертивності (X=5,88 у фізиків та X=5,09 у психологів). 

Натомість хлопцям-психологам притаманний суттєво більший показник соціальної 

компетентності порівняно з фізиками (X=5,89 у психологів та X=4,69 у фізиків). 

Середньогруповий показник за шкалою асертивності також дещо вищий у хлопців-

психологів (X=4,89 у психологів та X=4,65 у фізиків). Співставляючи 

середньогрупові показники респондентів одного напряму навчання з різною 

гендерною приналежністю, варто також відзначити вплив на компоненти соціального 

інтелекту соціальних ситуацій, притаманних навчальним взаємодіям. Так можемо 

відзначити, що показники асертивності у психологів обох статей є досить близькими 

(Xд=5,1 та Xх=4,89); а соціальна компетентність більш притаманна хлопцям (Xд=5,1 та 

Xх=5,89). Тоді як, у студентів-фізиків розбіжності показників відповідно до гендерної 

приналежності більш суттєві. Так, дівчатам притаманні вищі показники як за шкалою 

компетентності в близьких (Xд=5,69 Xх=5,22) та соціальних стосунках (Xд=5,69 та 

Xх=4,69). 

З огляду на стислий обсяг тез, наведемо лише вибіркові дані кореляційних 

зіставлень, як також вказують на наявність як гендерних так і фахових відмінностей. 

Так, компетентність у близьких особистих стосунках у хлопців-фізиків має лише 

інтеркореляції, тоді як у психологів має сильну зворотню кореляцію зі шкалою 

самоприйняття (rxy= -0,89 при р=0,01). Натомість у дівчат компетентність у близьких 

стосунках є більш включеною в структуру особистої самопрезентації. У дівчат-

фізиків вона має сильний прямий зв'язок з дипломатичністю (rxy=0,69 при р=0,01) та 

помірні зворотні зв'язки з агресивністю (rxy=-0,52 при р=0,05) та чутливістю (rxy=-0,56 

при р=0,05). Тоді як у дівчат-психологів помірний зворотній зв'язок з експресивністю 

(rxy=-0,35 при р=0,01) та помірні прямі зв'язки з самоприйняттям та прийняттям 

людської сутності (rxy=0,3 при р=0,05) 

Отримані емпіричні дані дозволяють дійти кількох висновків. По-перше, 

можемо зауважити, що у формуванні соціального інтелекту задіяні як притаманні 

індивідам особисті риси, які впливають на вибір фаху. По-друге, ситуація навчання 

також впливає на рівень прояву складових соціального інтелекту, відповідно до 

визначення соціального інтелекту, за яким цей феномен є не стільки здатністю, 

скільки знаннями, уміннями й навичками, набутими протягом життя. А, отже, 
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розуміння особливостей структурних компонентів соціального інтелекту, 

притаманних особам різного фаху та гендерної приналежності, слід враховувати при 

профорієнтаційному консультуванні, плануванні та здійсненні навчальної діяльності. 
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Gender peculiarities of social intelligence of students of different fields of training 
The choice of future profession and forming of professional identity and special for 

youth period final stage of identity forming are the agents of personal becoming efficacy. 

The paper deals with peculiarities of social intelligence (SQ) and its constituents with 

respondents' group made of students of different fields of professional training. Social 

intelligence phenomenon is viewed according to its structure and constituents such as: 

assertion, competence in one's intimate and social relations. The relation between social 

intelligence constituents and respondents' future profession are analyzed also.  

Key concepts: social intelligence, assertion, identity, self-presentation, social-

psychological competence, gender, professional identity. 
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КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ ПІДЛІТКІВ  

У СИТУАЦІЇ БАТЬКІВСЬКИХ РОЗЛУЧЕНЬ 

Досвід, який дитина набуває у сім'ї, визначає її індивідуальну поведінку, створює 

внутрішню конструкцію реальності, на основі якої особа сприймає навколишнє 
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середовище. Розпад сім'ї викликає у підлітків поведінкові труднощі, що впливають на 

дисципліну в умовах сімейних стосунків та у навчальному закладі. У них 

спостерігається цілий ряд деструктивних патернів: втечі з дому, конфлікти з 

друзями, викладачами, батьками, знижується успішність. Серед інших заходів, такі 

підлітки потребують особливої уваги у навчально-виховному процесі.  

Ключові слова: корекція; розлучення батьків; підліток; поведінкові порушення 

підлітків; розпад сім'ї; реакції. 

 

Розлучення як явище динаміки розвитку сімейної системи досліджується досить 

активно. Особливе місце у роботах науковців відводиться дослідженню впливу 

ситуації розлучення батьків на дітей. Удослідженнях В. Попова, Е. Васильєвої, 

Т. Черкаської, Л. Лисенко здійснено аналіз взаємозв'язку успішності і правопорушень 

підлітків із повних інеповних сімей. У роботах В. Єрмакова, Г. Міньковського, 

І. Невського, Ю. Лісіцина, Н. Копита розглядається проблема впливу розлучених 

батьків на порушення поведінки підлітків, що і стали основою для емпіричного 

вивчення поведінкових порушень дітей в ситуації розлучення батьків. 

Головною базою дослідно-експериментальної роботи був Державний вищий 

навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж». Вся вибірка складалася із 

30 студентів (1,2 курсів) з неповних сімей, батьки яких розлучилися. 

Реакція опозиції - демонстративні дії негативного характеру (плач, гнів без 

причин, агресія)– 34% (А). 

Реакція відмовлення - непокора вимогам батьків – 47% (Б). 

Реакція ізоляції - прагнення уникнути небажаних контактів з батьками, 

приховування інформації і дій – 23% (С). 

Реакція «звільнення» - радість від завершення важкої ситуації в сім’ї, за якою 

дитина спостерігала або поневолі була її учасником – 4%(Д). Поведінкові реакції 

зображені на рисунку 1.  

 
Рис 1. Поведінкові реакції дітей в ситуації розлучення батьків  

Отримані результати, за даними ряду методик, дали можливість розробити 

модель корекції поведінкових труднощів підлітка в ситуації розлучення.  

Основною метою корекції є допомога в адаптації до нової ситуації, що склалася 

в сім’ї, зміна обстановки, в умовах якої формується особистість, знешкодження або 

нейтралізація тих чинників, які негативно впливають на дитину. 

Адаптація підлітка до розлучення батьків визначається тим: 1) наскільки він був 

підготовлена до розлучення й до можливості; 2) ворожістю відносин батьків до 

розлучення; 3) часом, проведеним дитиною з батьком, котрий пішов з сім’ї; 4) станом 

здоров'я й віком підлітка й батьків.  
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Виходячи із вищезазначеної мети, визначаємо основні завдання корекції: 

1. Визначення напрямів і необхідних умов індивідуального розвитку підлітка, 

батьки якого розлучилися. 

2. Створення комплексної програми корекції (планування) на всіх етапах 

розвитку підлітка. 

3. Надання допомоги дитині в її особистісному розвитку: - збереження 

природних механізмів особистісного розвитку підлітка; - запобігання умовам, що 

спричиняють деформацію особистості; -формування потреби до саморозвитку, 

саморегуляції, самовдосконалення. 

4. Корекція, що передбачає певну систему та складається із взаємопов'язаних 

блоків моделі. 

5. Розробка критеріїв ефективності діяльності підлітка, аналіз результатів 

моніторингу розвитку особистісних параметрів. 

Виходячи із завдань, визначаємо найголовніші принципи корекції: 

1. Науковості - здійснення діяльності на основі досягнень сучасної науки з 

використанням діагностичних методик.  

2. Гуманізації - пріоритету інтересів особистості підлітка.  

3. Особистісно зорієнтованого навчання.  

4. Сенситивності - урахування вікової періодизації у розвитку певних видів 

психічної діяльності.  

5. Індивідуального підходу - урахування індивідуальних темпів і напрямків 

розвитку особистості підлітків. 

6. Діяльнісного підходу - динаміка розвитку певних якостей особистості.  

7. Системності - розгляд явищ у системі психолого-педагогічного процесу та 

сукупності взаємодій суб'єктів педагогічного процесу[93]. 

Отже, системно-поведінкова корекція підлітків після розлучення батьків 

передбачає складові, представлені на рис.2. 

 
Рис.2.Складові психологічної корекції підлітків після розлучення батьків 

Кожна із складових, поведінкова корекція, передбачає професійну підготовку 

психолога. Психолог повинен мати уявлення про природні реакції на стрес. Люди 

Система психологічної 

корекції підлітка після 

розлучення батьків  

І – етап підготовки, їх зміст, 

обґрунтованість мети, цілей, 

завдань, визначення 

очікуванних результатів 

V – обробка, 

систематизація, аналіз, 

узагальнення 

супроводжуючої 

роботи 
ІV – складова 

контролю за 

результатами: 

- оцінка ефективності; 

- оцінка процесів 

- оцінка результатів. 

 

ІІІ – етап реалізації, 

впровадження етапів 

супроводжуючої 

роботи, черговість, 

логічність моделі 

 

ІІ – методика визначення 

ресурсів сім’ї 



280 
 

можуть реагувати дуже по різному, залежно від віку, індивідуальних особливостей, 

релігійних уявлень, культурних цінностей. 

Психолог має врахувати те, що часто необхідна буває і допомога батькам у 

розумінні реакцій підлітків на травму. Дитина може переживати необґрунтовані 

страхи відносно майбутнього, спостерігаються розлади сну й ін. Консультування 

бувають настільки ж необхідні дорослим, як і дітям.  

Отже, цілеспрямоване впровадження корекційної програми для підлітків з 

проявами поведінкових порушень після розлучення батьків, зменшить негативні 

психологічні прояви. 
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життєдіяльності суспільства, ускладнення взаємозв’язків в оточуючому 

предметному, соціальному та організаційно-виробничому середовищі.  

Ключові слова: професіонал, організаційні конфлікти, психологічний захист, 

міжособистісна взаємодія. 

 

На сьогоднішній день у розвитку стрімкої соціальної дійсності відбуваються 

зміни сучасної економічної та політичної структури нашої країни. Зростання ролі 

суб’єктивного фактору в життєдіяльності суспільства, ускладнення взаємозв’язків в 

оточуючому предметному, соціальному та організаційно-виробничому середовищі 

породжують протиріччя, які стають причиною організаційних конфліктів. Об’єктивна 

детермінанта виникнення організаційних конфліктів пов’язана із конфліктогенною 

природою самої організації, рушійними силами якої стають організаційні протиріччя. 

Організаційні протиріччя – це конфлікти між суб’єктами взаємодії всередині 

організації, а отже, роль особистісного фактора тут є визначальною. Тому більшість 

істинних причин організаційних конфліктів стосується сфери міжособистісної 

взаємодії, тобто їх причини, як правило, особистісні, психологічні [3]. 

Динамічні зміни організаційного середовища, насамперед негативно забарвлені, 

зумовлюють і провокують різке збільшення дистресових факторів у системі 

організаційної взаємодії. Це і стає причиною дезорганізації психіки та поведінки 

персоналу, зростання чисельності організаційних конфліктів, які можуть часто 

проектуватися у внутрішній світ особистості. Для подолання конфліктів, як 

внутрішнього так і зовнішнього плану, людина змушена інтенсивно використовувати 

механізми психологічного захисту та відповідні форми захисної поведінки, у тому 

числі і деструктивні. 

Неконструктивна поведінка суб’єктів конфліктної взаємодії сприяє 

перетворенню ділових конфліктів на емоційні, що стають причиною таких 

негативних наслідків як зростання емоційної напруги, підвищення рівня тривожності, 

провокація невиправданих способів психологічного захисту, зростання рівня 

конфліктної особистості. Здійснення професійної діяльності у професійному 

середовищі потребує від спеціаліста розвитку вмінь не лише реалізовувати 

професійні завдання в умовах конфліктного середовища, але й перетворювати його з 

метою попередження негативних наслідків, а також бути готовим до «оптимального 

виходу» із професійно-особистісних криз. Професійно-особистісна криза 

визначається як гострий і водночас тривалий внутрішній конфлікт щодо життя в 

цілому, його сенсу, основних цілей та шляхів їх досягнення [5, 240]. Т.М.Титаренко 

зазначає, що в умовах професійно-особистісної кризи особистість стає 

дезадаптованою, не може пристосуватися до обставин, які змінилися [6]. За таких 

умов цілеспрямоване й ефективне врегулювання організаційних конфліктів має 

сприяти мінімізації рівня особистісної конфліктності, тобто бути максимально 

особистісно-зорієнтованим. 

Наукові положення вказують на наявність і необхідність здійснення 

спеціалістом реальної професійної культури, яка забезпечує йому орієнтацію в 

складній ситуації конфліктної взаємодії, оцінку значущості суб’єкту конфлікту, 

управління негативними емоційними станами, мінімізації наявної конфліктності 

тощо. Для реалізації професійної діяльності у конфліктному середовищі спеціалісту 

необхідна відповідна професійна культура як спосіб життєдіяльності у конфліктних 

ситуаціях та конфліктах; як один із суттєвих аспектів професійної реалізації 

особистості в умовах суб’єктивно конфліктного середовища; як оптимальний спосіб 
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подолання професійно-особистісних криз та досягнення індивідуальної 

конструктивної психологічної захищеності. 

Провідна ідея становлення професійної культури спеціаліста полягає в тому, 

щоб виявити, дослідити, обгрунтувати і сформувати базові закономірності, умови, 

принципи, методи і правила конструктивної діяльності в умовах об’єктивного 

конфліктогенного середовища, яка забезпечила б максимальний творчий 

саморозвиток і творчу самореалізацію фахівця професіонала як конкурентно-здатної 

особистості. 

Сутність професійної культури полягає в регулюванні процесів професійної 

взаємодії (спілкування, спільної діяльності, взаємовідносин), у перетворенні 

конфліктогенних папраметрів професійного середовища, в структурі професійної 

культури спеціаліста [4]. Процеси регулювання й перетворення потребують 

визначення та обгрунтування інтегрованих характеристик конфліктологічної 

культури спеціаліста.  

Спираючись на роботи Самсонової Н.В. та визначаючи особливості 

кокфліктологічної культури, Бєлінська О.Б. характеризує провідні регулятивні та 

перетворюючі функції. Серед них автор називає: гармонізацію взаємовідносин 

суб’єктів професійної діяльності; узгодження їх взаємних дій; забезпечення 

ефективної професійної діяльності та професійного становлення в умовах 

професійного конфлікту; перетворення конфліктогенного професійного середовища з 

метою попередження і профілактики можливих конфліктів [2]. 

Тому аналіз інтегрованих характеристик професійної культури спеціаліста, 

визначення провідних регулятивних і перетворюючих функцій дає підстави зробити 

висновок про розуміння конфліктологічної культури спеціаліста як інтегрованої 

характеристики суб’єкта професійної діяльності, здатного до перетворювальної 

діяльності у конфліктогенному професійному середовищі. Отже, спеціаліст той, який 

володіє конфліктологічною культурою, підготовлений до професійної діяльності на 

всіх рівнях конфлікту: від міжособистісних до внутрішніх. 
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КОМУНІКАТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Повідомлення присвячено актуальній соціально-психологічній проблемі – 

комунікативності особистості. Розглянуто тлумачення означеного феномена у 

психолого-педагогічній літературі. Вказано на компоненти, якими визначається 

комунікативність, та джерела набуття людиною комунікативності. 

Ключові слова: комунікативність, комунікативна активність, емоційна 

реактивність у спілкуванні, комунікативна упевненість, комунікативний об’єкт.  

 

Людське суспільство немислиме поза спілкуванням. Спілкування виступає 

необхідною умовою буття людей, без якого неможливе повноцінне формування не 

лише окремих психічних функцій, процесів і властивостей людини, але й особистості 

загалом. Реальність і необхідність спілкування визначена спільною діяльністю: щоб 

жити люди вимушені взаємодіяти. Спілкується завжди активна людина, діяльність 

якої перетинається з діяльністю інших людей. 

Проблему комунікативності у психології досліджували низка вчених – 

Н. Р. Вітюк, В. В. Гаркуша, П. А. Гончарук, М. К. Кабардов, В. П. Казміренко, 

Л. М. Карамушка, Я. Л. Коломінський, Л. А. Лукаш, С. Д. Максименко, Г. Міллер, 

Р. С. Нємов, К. К. Платонов, К. Роджерс та ін. 

Існуюча система освіти зорієнтована переважно на забезпечення предметними 

знаннями і меншою мірою – на формування комунікативності особистості. Добре 

сформовані комунікативні здібності є джерелом впевненості в майбутній успішній 

професійній діяльності, сімейному житті, джерелом позитивних емоційних очікувань 

щодо особистісної та соціальної сфер майбутнього. 

Досить часто в міжособистісних стосунках простежуються різноманітні 

негативні явища: відчуженість, грубість, агресивність, конфліктність тощо. 

Комунікативність – це процес взаємодії між людьми, в ході якого виникають, 

виявляються і формуються міжособистісні стосунки. Комунікативність передбачає 

обмін думками, почуттями, переживаннями тощо [2]. 

У психолого-педагогічній літературі [1] подано такі тлумачення концепту 

„комунікативність”: орієнтованість у різних ситуаціях спілкування, що базується на 

знаннях і чуттєвому досвіді індивіда (Є. С. Кузьмін); здатність ефективно взаємодіяти 

з оточуючими, завдяки розумінню себе та інших при постійному видозміненні 

психічних станів, міжособистісних стосунків та умов соціального оточення 

(В.Є.Семенов); адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному 

потенціалі, потенціалі партнера, в ситуації та завданні (Ю. М. Жуков); система 

внутрішніх засобів регуляції комунікативних дій (Л. А. Петровська); вміння та 

навички конструктивного спілкування (Ю. С. Крижановська); система внутрішніх 

ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікаційної дії у певному колі 

ситуацій міжособистісної взаємодії (М. К. Кабардов); здатність налагоджувати 
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необхідні контакти з іншими людьми (Є. В. Арцишевська); комплексне застосування 

мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-

побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуаціях спілкування, ініціативність 

спілкування (А. М. Богуш); обізнаність людини, певна система знань, практичних 

мовленнєвих умінь і навичок, мовленнєвих здібностей людини (В. О. Сластьонін); 

конгломерат знань, мовних і немовних умінь і навичок спілкування, які людина 

набуває під час природної соціалізації, навчання та виховання (Н. В. Кузьміна); 

здатність до продуктивного спілкування в обмежених та продиктованих умовах (М. 

В. Кухарєв). 

Досліджуючи таке явище як комунікативність особистості, варто враховувати, 

що його необхідно розглядати не лише як сукупність певних характерологічних 

властивостей і якостей, що дозволяють здійснювати процес спілкування, але і те, що 

комунікативність особистості є компонентом мотиваційно-потребової сфери. Мається 

на увазі те, що комунікативність вимагає наявності відповідної спрямованості 

особистості, що визначає соціальну й етичну вагу особистості, її потреби, інтереси, 

переконання, ідеали і відповідні ціннісні орієнтацї, як правило, що не безпосередньо 

мотивують поведінку, а що виконують координуючу функцію, зокрема і 

„фільтруючу”.  

Комунікативність в цілому визначається такими компонентами, як 

комунікативна активність, емоційна реактивність у спілкуванні, комунікативна 

упевненість, комунікативний об’єкт [2].  

Розвиток комунікативності особистості починається з формування у людини 

такої спрямованості особистості, за якої цінність людського спілкування перебуває не 

на периферії, а в центрі системи ціннісних орієнтацій людини. 

Одним з провідних чинників комунікативності є здатність людини адекватно 

відображати особистісні й індивідуальні особливості навколишніх людей.  

Комунікативність передбачає ситуативну адаптованість і вільне володіння 

вербальними і невербальними засобами соціальної поведінки.  

Основними джерелами набуття людиною комунікативності є життєвий досвід, 

мистецтво, загальна ерудиція і спеціальні наукові методи. Всі ці джерела мають для 

кожної людини різну суб’єктивну значущість, проте магістральна лінія у будь-якому 

випадку належить життєвому досвіду.  

Особливе місце в структурі життєвого досвіду займає досвід міжособистісного 

спілкування. До сфери життєвого досвіду варто віднести також рівень досконалості 

професійної і побутової діяльності, оскільки успішні трудові операції є 

комунікативно значущими для формування у буденній культурі моделей 

комунікативної поведінки. Загальна ерудиція також є одним з необхідних 

компонентів комунікативності. Під загальною ерудицією розуміється запас 

достовірності і систематизованих гуманітарних знань, таких, що відносяться до 

історії та культури людського спілкування, які має в своєму розпорядженні даний 

індивід [2]. 

Таким чином, спілкування як соціальний вид діяльності є для людини 

обов’язковим чинником формування особистості, а досвід і практика провідних 

педагогів, психологів, психотерапевтів переконують, що лише спілкування надає 

великі можливості для творчого перетворення особистості. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ-ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Кожний досвід, який ми засвоїли у житті, залишається назавжди десь у глибинах 

нашого мозку - все, що ми колись бачили, слухали, відчували, пробували на смак або 

нюхали. Коли такі спогади зберігаються у нашому розумі, утворюються відповідні 

нейронні зв'язки - тобто стежки всередині мозку, які стають, особливо якщо ними в 

майбутньому користуватися, важливими комунікативними шляхами, а, можливо, і 

справжніми магістралями. Ці відтворюючі, зручні, знайомі шляхи, за допомогою яких 

відбувається сортування нової інформації, що надходить до мозку, і формує наші 

переконання, які безперервно регулюють комунікацію між зовнішнім і внутрішнім 

світами. Як почуття, вони керують кожною складовою частиною нашої поведінки, але 

на більш глибокому рівні і послідовніше. Ми не зможемо досягнути чогось, доки наші 

переконання заперечують нам отримання очікуваного результату. Однак, як сказав 

Вергілій, "Вони можуть, тому що вони думають, що можуть". 

Пам’ять або процес мислення базуються на тих самих відчуттях, які 

відповідають за сприймання і розуміння навколишнього світу. Вони здатні 

безпосередньо надходити до мозку, минувши шлях зовнішніх рецепторів і органів 

відчуття, які орієнтуються на спостереження реальності [1, с. 80]. 

Нейролінгвістичне програмування (НЛП) розглядає як найбільш успішні люди в 

різних сферах діяльності досягають видатних результатів і як можна скопіювати їхній 

хід думок і поведінки. Воно допомагає зрозуміти механіку нашого мислення, його 

вплив на нашу поведінку, яка також впливає на поведінку інших людей. Його 

практична система демонструє нам, як ми можемо думати краще, і, відповідно, 

досягати більшого у житті. Сама назва цієї системи означає: "нейро" - це те, що 

відноситься до діяльності нервових клітин головного мозку, п’яти базових органів 

відчуття (зір, слух, дотик, смак і нюх), ці відчуття ми використовуємо і у внутрішніх 

мисленнєвих процесах, і в пізнанні зовнішнього світу. Наше розуміння, все те, що ми 

розглядаємо як свідому діяльність, проходить через ці нейронні вікна до нашого 
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мозку; "лінгвістичне" - ця частина назви показує, яку роль виконує мова і в нашому 

спілкуванні з оточуючими людьми, і в тому, як ми організовуємо свої думки. НЛП 

допомагає нам використовувати мовлення для покращення мислення і досягнення 

більш успішної поведінки; "програмування" - підкреслює, що ми здатні програмувати 

свої думки і поведінку, як це робить комп’ютер [2, c. 34]. 

Загалом, НЛП має справу з тим, як ми пропускаємо крізь наші відчуття досвід, 

набутий у спілкуванні із зовнішнім світом, і як ми використовуємо ті ж самі 

внутрішні відчуття, навмисно або ненавмисно, щоби досягти бажаного результату. Це 

все про те, як ми сприймаємо або думаємо. Власне, наше мислення - сприймання, 

уява, система переконань - це і є те, що визначає наші вчинки і досягнення. Завдання 

полягає в тому, щоби навчитися швидко сприймати нову ситуацію й обробляти 

інформацію, яка надійшла до мозку, а потім застосовувати її для досягнення своєї 

мети [1, с. 5-8]. 

Рівень мовної культури людини свідчить про її духовність, інтелект. Володіння 

культурою мовлення – важлива умова успіху у навчанні, праці та є надійною опорою 

для фахового зростання кожної особистості. 

Cтавлення до мови, потреба розвивати культуру мовлення формується передусім 

в сім’ї. Батьки закладають основи поваги й любові до рідного слова. Школа додає 

теоретичних знань і практики, а далі у рамках суспільних впливів, культурного 

оточення, навчання, засобів масової інформації приходить досвід користування 

словом, збагачується лексика, поліпшується чистота мовлення. Але за однієї умови – 

подолання байдужості та бажання наполегливо працювати над своєю особистістю. 

Поняттям „культура мовлення” послуговуються для означення певного рівня 

втілення мовних засобів у повсякденному усному і писемному спілкуванні. 

Важливими характеристиками культури мовлення є правильність, змістовність, 

доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна 

виразність, образність, барвистість, чистота, емоційність. Правильна вимова, вільне, 

невимушене оперування словом, уникнення вульгаризмів, слів-паразитів, 

наголошування на головних думках, фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, 

чітка дикція, розмірений темп мовлення – необхідні елементи мовної культури 

особистості. Формування правильності забезпечують тренінги (вправи), робота зі 

словниками, спеціальною лінгвістичною літературою, написання текстів, слухання й 

аналіз правильного мовлення [3, c.26]. 

Культура мови – це перш за все прагнення знайти найкращу форму для 

висловлювання думок, яке грунтується на бездоганному знанні мовних норм. За 

словником лінгвістичних термінів, культура мови – це ступінь відповідності нормам 

вимови, слововживання та ін., установленим для певної мови; здатність наслідувати 

кращі зразки у своєму індивідуальному мовленні. Якщо норма існує на рівні 

„правильно-неправильно”, то культура мови – на рівні „краще, точніше, доречніше”. 

Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є 

свідченням культури думки, загальної культури людини. Отже, досконале володіння 

мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини й визначає її культуру 

мовлення [4, c.67]. 

Надзвичайно чутливим до мови, вразливим на мовні похибки і невтомним 

порадником був Борис Дмитрович Антоненко-Давидович. Його численні статті на 

мовні теми свого часу були зібрані в книжці „Як ми говоримо”, що витримала 

декілька перевидань. Підхопили його традицію „консультування” й відомі 

мовознавці: О.Сербенська („Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно 
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говорити”), Н.Бабич („Культура фахового мовлення”), Є.Чак („Складні випадки 

українського слововживання”), О.Пономарів („Культура слова: Мовностилістичні 

поради”) та ін.  

Із власного досвіду ми знаємо, що можемо викликати внутрішні образи, які 

асоціюються з приємними спогадами, почути звуки, голоси, побачити дещо, відчути - 

завдяки цьому ми відтворюємо такий же емоційний стан, в якому тоді знаходилися. 

Ми можемо самостійно вибрати той настрій, який самі захочемо.  

Як тільки ми включили в роботу свій мозок, те, про що ми думаємо, стає 

реальністю. Активовані ті ж центри почуттів, ті ж самі нейронні зв’язки, внаслідок ми 

отримуємо такі ж самі фізіологічні результати. Людський мозок не відрізняє реальних 

зовнішніх стимулів органів відчуття від яскравих і чітких внутрішніх переживань, 

викликаних уявленням образів, - вони надходять до мозку одними і тими ж каналами і 

включають один і той же нейронний і фізіологічний ланцюжок. Ось чому, 

прокинувшись після різнобарвного сну, ми деякий час не впевнені, що реальніше - 

сон або кімната, в якій ми знаходимося. 

 Наші органи відчуттів постійно забезпечують необхідну базу даних, і проводять 

моніторинг нашого становища стосовно головного завдання, а всі наші фізичні і 

розумові сили забезпечують "просування вперед", стимулюючи ті наші дії, які 

найбільш точно відповідають внутрішній меті. Якщо щось не спрацьовує, то ми 

використовуємо інший план дій, аналізуємо допущені помилки. Під час цієї 

кібернетичної операції в голову надходять корисні ідеї, ніби з'являються нізвідки, а 

насправді вони породжуються загальною установкою на досягнення визначеної мети. 

І чим правильніше ми визначаємо кінцевий результат, тим швидше і легше будемо до 

нього наближатися. Тобто, все, що нам потрібно, це зосередитись на визначенні та 

установці ясної мети - програмування нашого мозку на виконання завдань, які ми 

ніколи не змогли би вирішити свідомо [5, c.31]. 

Створення розумових образів в уяві призводить до формування зразків, моделей, 

відповідно до яких покращується стиль вашого життя, а тому багато технічних 

прийомів нейролінгвістичного програмування спрямовані на розвиток цієї сфери 

діяльності. 

Професійна підготовка студентів значною мірою формується на практичних та 

семінарських заняттях, на яких найкраще реалізується принцип спільної діяльності у 

процесі групової навчальної роботи, який передбачає колективні зусилля та умови 

для формування навичок комунікативної професійної підготовки студентів. 

 Усі шляхи підвищення особистої культури мовлення передбачають тільки 

наполегливу працю. Їх можна визначити як тверді принципи і як звичайні практичні 

поради: стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати слововживання, 

у разі потреби перевіряти за відповідним словником, звертатися до правопису, 

довідників; читати художню літературу, яка є джерелом збагачення мовлення, 

записувати цікаві думки майстрів слова, вчити напам’ять вірші, афоризми. Таким 

чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і силу слова; підвищувати 

свій інтелектуальний рівень, удосконалювати фахове мовлення. Для цього читати 

фахову літературу (наукові статті, фахові газети і журнали), постійно користуватися 

спеціальними енциклопедичними і термінологічними словниками, набувати практики 

публічних виступів. 

Праця над своїм мовленням викликає повагу і, без сумніву, дає результати. 

Шляхів вдосконалення є безліч, а процес триває усе життя. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ  

НА ПРОЦЕСИ НАВЧАННЯ І ПРИСТОСУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Автор з’ясовує ціннісні параметри соціальної адаптації особистості до змін і 

доводить важливість аксіологічного підходу до постановки і розв’язання проблеми. 

Зміна соціальних умов, суспільних ціннісних орієнтирів призводить до того, 

наголошується у статті, що механізм відтворення останніх перестає бути 

провідним, він поступається місцем адаптаційним механізмам. 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтири, ціннісні пріоритети, соціальна 

адаптація, перехідне суспільство. 

 

Сьогодення надало дослідникам можливість бути свідками різких і часто 

непередбачуваних змін суспільних відносин, які здебільшого впроваджуються 

“зверху”, й тому величезна кількість людей змушена так або так реагувати на ці 

нововведення. Специфічною особливістю реформ в Україні є те, що надто велика 

кількість змін у соціальному житті населення здійснюється в історично короткий 

відрізок часу. Швидкість змін в оточуючому середовищі (не лише соціальному, але й 

природному), їхня багаточисельність, вже зараз перевищує адаптаційні можливості 

людини. Тому важливого значення набуває дослідження механізмів соціалізації та 

пристосування особистості до нових соціально-економічних умов життя. Проблема 

ускладнюється відсутністю чіткої політичної програми трансформації суспільства, 

яка б однозначно спиралася на певні ціннісні пріоритети, адже в умовах 

невизначеності нівелюється, спотворюється зміст понять навчання та пристосування. 

Над розв’язанням цієї проблеми буде працювати ще не одне покоління дослідників, 

адже мова йде про поведінкове та психологічне засвоєння індивідами того 

соціального простору, який реально формується сьогодні. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати ціннісні параметри навчання та 

пристосування особистості до змін і довести важливість аксіологічного підходу до 

постановки і розв’язання проблеми. 

На сучасному етапі в царині цієї проблематики плідно працюють як російські 

(П.Великий, Л.Гордон, Л.Бабаєва, А.Ніконов, В.Рукавішніков, М.Шабанова, 

Т.Заславская, Л.Корель, М.Ромм), так і українські вчені (М.Лукашевич, В.Волович, 

О.Злобіна, В.Тихонович, О.Донченко, А.Лобанова та інші). 
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Відомо, що трансформації, суспільні зміни і перебудови спричиняють 

порушення структурно-функціональної системи суспільства, кардинально змінюють, 

а часом повністю руйнують повсякденний світ особистості, тобто її усталену систему 

соціальних статусів, ролей і норм. Вони порушують ціннісно-символічні підстави, що 

пов’язуються з усвідомленням людьми соціальних норм, з наданням соціальній ролі 

того чи іншого оцінного судження та інструментального значення. Вони руйнують 

межі, у яких існувала впорядкована система соціальних зв’язків і ціннісних уявлень. 

Суспільство на деякий час втрачає свою солідарність стосовно загальновизнаної 

системи цінностей, набуваючи, за визначенням Е.Дюркгейма, аномічного стану. До 

того ж, обмеження матеріальних благ, престижних соціальних позицій у політичній та 

економічній структурах суспільства посилює конкуренцію між людьми за їх 

завоювання. Усе це уможливлює, перш за все, соціальне розшарування, сутність 

якого можна пов’язати з ієрархічним розподілом соціокультурних благ. Суспільство, 

у залежності від участі і позиції людей у відтворенні (відновленні) соціально-

статусної ієрархії та ціннісно-нормативної системи, сучасні дослідники 

“розшаровують” на декілька умовних груп: тих, хто займає активну позицію; тих, хто 

займає скоріше активну, ніж пасивну позицію; тих, хто займає скоріше пасивну, ніж 

активну позицію; тих, хто займає пасивну позицію; тих, хто активно і відкрито 

виступає проти змін (особливий прошарок “контрреволюціонерів”) [1, с. 115-116]. 

У кожній з цих умовних соціальних груп формується своя ціннісно-нормативна 

система, яка породжує відповідну ієрархію соціальних статусів, ролей та адекватну їй 

систему мотивацій і очікувань, тобто в умовах трансформацій у суспільстві виникає 

поліфуркація ціннісно-нормативних систем. 

Говорячи про труднощі адаптаційного періоду трансформаційного суспільства, є 

потреба у визначені того оптимального шляху, рухаючись по якому суспільство 

могло би значно скоротити названий адаптаційний період, розв’язуючи при цьому 

важливі проблеми свого існування та успішного розвитку. На думку автора, такий 

шлях і спосіб слідування по ньому – у поєднанні адаптаційних процесів з активною 

діяльністю соціально цінного характеру при адекватному управлінні на всіх рівнях – 

від нижчих до вищих. А це, у свою чергу, сприятиме формуванню у свідомості й 

практичній діяльності людей довіри до існуючої (у даному випадку в сучасній 

Україні) соціально-політичної системи. За нинішніх умов довіра, упевненість у 

завтрашньому дні, готовність до активної діяльності заради сьогоднішнього й 

майбутнього, соціальна активність є також важливими цінностями суб’єктивного 

порядку, без яких неможливі й інші цінності. Звідси можна вивести принцип 

адаптації через соціальну активність і діяльність, у процесі яких створюються 

життєво важливі цінності. 

Через те, що не всі соціальні суб’єкти здатні сприйняти нові цінності, значно 

зростає вплив чинника бідності, що посилює стомленість, апатію, розчарування та 

зневіру, спонукаючи до девіантної поведінки. За умов, глобальної переоцінки 

цінностей психологічні інвестування можуть бути законними та незаконними. 

Законні не завжди ефективні, а незаконні небезпечні своєю маргінальністю та 

девіантністю. Субкультура бідності, будучи за своєю природою культурою 

маргінальних груп, стає, на жаль, домінуючою. Ця тенденція загрожує звести 

нанівець усі зусилля з реформування суспільства. 

У наш час, в умовах неузгоджень у ціннісних орієнтаціях особистості та 

суспільства (відсутності єдиної системи суспільних цінностей) важко дати відповідь 

на запитання: що повинно рухати людину та суспільство до досягнення мети? 
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Людина не може існувати сама по собі окремо від суспільства і навпаки, тому 

потрібно говорити про сукупність цінностей, які пропагує держава та пропонує 

людина, які б доповнювали та удосконалювали одна одну. Люди повинні жити згідно 

з вимогами часу, але у відповідності з неписаними законами суспільства – моралі, 

етики, культури. Держава повинна орієнтуватися на названі цінності та забезпечити 

правопорядок в суспільстві шляхом створення справедливих, об’єктивних 

законотворчих актів, які дозволили би контролювати діяльність як окремих громадян, 

так і адміністративних осіб. Захищати права та свободи людини і громадянина, які 

задекларовані в Конституції країни. Фінансувати некомерційні проекти, направлені на 

розвиток духовної та фізичної культури суспільства, активізуючи сімейні цінності, 

масовий спорт. Пропагувати здоровий спосіб життя. Допомагати захищати екологію 

та навколишнє середовище. 

Пропонується звернути увагу на те, що особистість наслідує ціннісні орієнтири в 

своїй поведінці, якщо вони цілком відповідають її реальним можливостям, і вона 

практично не наслідує їх, якщо вони виконують функцію смислової компенсації 

відсутніх можливостей та поведінки, що реально склалася. 

Насамкінець слід зазначити, що трансформаційні процеси в сучасній Україні 

пов’язані з виникненням асиметрій у навчанні та пристосуванні, а саме 

неузгодженності між свідомістю та поведінкою. Поведінкові стереотипи зазвичай 

перебудовуються швидше, ніж свідомість. Натомість у суспільствах з еволюційним 

типом розвитку послідовність інша: спочатку змінюються ціннісні пріоритети, а 

потім поведінка. Довготривалі адаптивні асиметрії призводять до зростання 

внутрішньої напруги та виникнення фрустрацій в особистості, що переростають у 

кінцевому підсумку в різноманітні соціальні патології. 
Список використаних джерел 

1. Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії / А.С.Лобанова. – К.: Ін-т соціології НАН 

України, 2004. – 300 с. 

Kambur Andrij Basilevysh 

The influence of social conditions on learning processes and the adaptation of 

personaliti 

The author finds out the value parameters of personality social adaptation to the 

changes and proves the importance of value approach to raising and solving of the 

problem. The article emphasizes that the change of social conditions, public value 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ 

Під професійною кар’єрою особистості розуміється посадове просування, де 

провідним є досягнення особистістю певного соціального статусу, певної посади. В 



291 
 

тезах розкрито поняття про професійну кар’єру та основні підходи до її вивчення; 

типи професійної кар’єри особистості; етапи здійснення професійної кар'єри 

особистості. Визначено основні чинники, які впливають на здійснення професійної 

кар’єри особистості. 

Ключові слова: кар’єра, професійна кар’єра, професійне просування, 

професійний ріст особистості, стабільність кар’єри.  

 

Людина може свідомо вибирати та будувати свою кар’єру, як в професійному, 

так і в посадовому плані. Цікавим є те, що ці два види кар’єри, можуть не співпадати 

в однієї людини: справжній професіонал може не «зробити» службової кар’єри, і, 

навпаки, людина на високих посадах може не досягнути такого ж високого рівня 

професіоналізму.  

Професійної кар’єри особистості розглядається як професійне просування, 

професійній ріст особистості, її перехід від одних ступенів професіоналізму до інших. 

При цьому зазначається, що при такому підході кар’єра близька до траєкторії руху 

людини до вершини («акме») професіоналізму.  

Одним із важливих аспектів професійного становлення студентів вищих 

навчальних закладів є їх підготовка до здійснення майбутньої професійної кар’єри. 

Окремі аспекти дослідження змісту професійної кар’єра висвітлено в роботах 

російських вчених: А. Єгоршина, А. Лобанова, А. Турчинова. Суттєвий внесок у 

висвітлення психологічних аспектів кар’єри зробили російські науковці ( О. Деркач, 

А. Гусєва, Є. Могильовкін).  

Що стосується українських вчених, то окремі психологічні аспекти професійної 

кар’єра розкрито в роботах О. Бондарчук, Л. Карамушки, А. Поплавської, О. Щотки, 

В. Чернявської та ін. 

Аналіз літератури показує, що наукове вивчення проблеми професійної кар’єри 

започатковане представниками американської психології у 60-70-х роках минулого 

століття. Дослідження даної проблеми здійснювалось, як у теоретичному (Х.Дж. 

Кауфман, Д.Е. С’юпер, Д.С. Фельдман), так і у практичному (Д.Т. Халл, Дж. Холланд, 

Е.Х. Шейн) напрямах. 

Теоретико-методологічні основи дослідження професійної кар’єри у російській 

психології закладено роботами таких вчених, як О.Г. Молл, В.Г. Почебут, А.М. 

Толстая, В.О. Чикер, виконаними в 80-90-х роках.  

Серед українських вчених дослідженням професійної кар’єри займались: О.І. 

Бондарчук, Л.М. Карамушка , О.П. Щотка. 

А. П. Поплавською виокремлено три основні підходи до її вивчення професійної 

кар’єри: а) соціально-економічний (розглядає професійну кар’єру як динаміку 

розвитку соціально-економічних показників життєдіяльності особистості та 

забезпечення її економічного благополуччя); б) управлінський (аналізує професійну 

кар’єру як можливість досягнення особистістю високого управлінського статусу в 

організації, реалізації владно-управлінських функцій); в) організаційно-психологічний 

(аналізує кар’єру як оптимальну взаємодію особистості та організації, внаслідок чого 

реалізуються як інтереси кожної особистості, так й інтереси організації).  

Д. Сьюпер в основу розробки класифікації професійної кар’єри особистості 

поклав такий критерій, як «стабільність професійної кар’єри». Згідно з цим 

показником, автором виділено чотири типи професійної кар’єри, які залежать від 

особливостей особистості, способу життя, стосунків та цінностей людини: 

1. «Стабільна кар’єра» – просування, навчання, тренування у постійній 
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професійній діяльності. 

2. «Звичайна кар’єра» – найбільш поширена – співпадає з нормативними 

стадіями життєвого шляху людини та його кризами. 

3. «Нестабільна кар’єра характеризується двома або кількома спробами 

здійснення кар’єри. 

4. «Кар’єра з чисельними спробами» – зміна професійних орієнтацій 

відбувається протягом цілого життя . 

Беручи за основу показник «спрямованість руху працівника в середині 

організації», можна виділити три типи професійної кар’єри: 

 «горизонтальну кар’єру» (охоплює всі соціально-професійні пересування 

працівника, які не пов’язані з підвищенням рівня освіти або з отриманням вищого 

професійного статусу); 

 «кар’єру, що зростає» (просування працівника за ієрархією посад та 

кваліфікаційними рівнями, але не дуже швидко); 

 «стрімко зростаючу кар’єру” (отримання вищого рівня освіти або 

кваліфікації, досягнення посадового статусу з великою відповідальністю щодо 

прийняття рішень). 

З точки зору особистісної професіоналізації, яка являє собою ступінь оволодіння 

особистістю професійним досвідом у конкретному виді діяльності та кар’єрному 

просторі, виділяють «професійну» та «посадову» кар’єру.  

К. Крам запропонував чотири етапи кар’єрного зростання працівників в 

організації, які базуються на певних потребах особистості. До цих етапів відносяться:  

1. Влаштування на роботу (потреби: підтримка та спрямованість на роботу). 

2. Підвищення (потреби: навчання, демонстрація, аналіз моделей ролей). 

3. Досягнення (потреби: реалізація себе у професійних досягненнях та передача 

досвіду іншим працівникам). 

4. Відхід (потреба: бажання позбавитись професійної ідентичності). 

Професійна кар’єра особистості – це успішне проходження особистістю 

основних етапів професійної діяльності в організації, яке сприяє досягненню високих 

показників у професійній та соціальній сферах життєдіяльності особистості, її 

самореалізації, а також забезпечує ефективну діяльність організації. 

Важливу роль серед чинників мікрорівня, які впливають на здійснення 

професійної кар’єри особистості, відіграють, кар’єрні орієнтації особистості, які 

являють собою головний компонент професійного «Я-образу» особистості, який може 

стимулювати діяльність та поведінку особистості.  

До основних кар’єрних орієнтацій особистості відноситься: професійна 

компетентність; менеджмент; автономія; стабільність; служіння; виклик; інтеграція 

стилів життя; підприємництво. 
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A professional career is defined as a professional progression, where the main idea is 

for the person to achieve certain social status, or a certain position. The thesis reveals the 

concept of a professional career and basic approaches to its study, types of professional 

career personality, and stages of the professional career. It is defined as the main factors 

that affect the achieving of professional career.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

 

У статті викладено результати теоретичного аналізу проблеми психологічних 

бар’єрів на шляху навчання дорослої людини. Значну увагу приділено характеристиці 

дорослого як учня. Авторами запропоновано власну дефінітивну характеристику 

поняття «психологічні бар’єри навчання дорослих» та їх класифікацію. 

Ключові слова: освіта впродовж життя, психологічні бар’єри навчання 

дорослих, диспозиційні бар’єри, дорослий учень, мотивація навчання дорослих. 

 

Навчання впродовж життя в останні десятиліття стало важливою складовою 

сфери світи, оскільки щоденні виклики суспільства вимагають від сучасної людини 

наявності уміння вчитися, швидко змінювати пріоритети, миттєво й ефективно 

реагувати на зміни в особистому та професійному середовищі, адаптуватися до нових 

ситуацій, виробляти нові навички та тренувати ті, що є чи будуть необхідними. Тому 

навчання людини впродовж життя (lifelonglearning; далі – LLL) набуває неабиякого 

значення: воно стає чинником прогресу та формування конкурентоздатної 

особистості, показником зрілості, спроможності та самореалізації. 

Вивченню бар’єрів у навчанні дорослих присвячено праці R. ChaoY. Jr., 2009; 

J. B. Kimmel, M. N. Neece, 2006; E. J. Kuper, C. Tattersall, 2004; M. Laal, 2011; 

G. Potamis, A. Simou, 2012 й ін. Проте, з огляду на проаналізовані дослідження, 

зауважимо, що більшість з них зосереджені на вивченні зовнішніх бар’єрів на шляху 

LLL, бар’єрів професійного розвитку й оминають власне психологічні бар’єри 

навчання дорослих. 
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Тому мета пропонованого наукового доробку полягає в теоретичному 

обґрунтуванні психологічних бар’єрів навчання дорослих та їх класифікації. Її 

конкретизовано у таких завданнях: дати дефінітивну характеристику поняттю 

«психологічні бар’єри», вивести основний вирізняльно специфічний зміст поняття 

«психологічні бар’єри навчання дорослих» і здійснити їх класифікацію. 

Термін «психологічний бар’єр» (франц. barriére – перешкода) трактується як 

психічний стан, що проявляється в неадекватній пасивності суб'єкта та заважає 

виконанню ним тих чи інших дій; внутрішня перешкода психологічної природи: 

небажання, боязнь, невпевненість і ін. [2]. Психологічні бар’єри – доволі суб’єктивна 

категорія, оскільки, нездоланні перешкоди для однієї людини не є такими ж для 

іншої.  

А. Л. Свенціцький характеризує бар’єри як «уявні перешкоди на шляху до 

досягнення мети», які часто призводять до внутрішньо-особистісних конфліктів і 

сприяють виникненню стану фрустрації [1, с. 42], M. Sieverding, S. Dettmer, 

G. Kaczmarczyk, A. Buhren – як внутрішні чинники, що негативно впливають на 

розвиток кар’єри та можуть набуватися в батьківському домі, в школі, університеті, 

на робочому місці [6; 7].  

Дорослій людині складніше включатись у освітні процеси через безліч перепон, 

що складались роками. Виходячи з теорії McClusky, яка базується на уявленні про те, 

що дорослішання – це період зростання, зміни й інтеграції, протягом якого постійно 

шукається баланс між необхідною кількістю енергії (Load) та наявними 

потужностями (Power) 7, с. 93, психологічні бар’єри навчання дорослих є наслідком 

дисбалансу між цими конструктами.  

Отримання освіти дорослими зазвичай націлене на вирішення певного завдання і 

досягнення конкретної мети, що викликана життєвою ситуацією. До освітнього 

процесу «дорослий учень» ставиться більш усвідомлено, у зв’язку з наявністю 

достатньо високого рівня мотивації: займається старанно, дисципліновано та більш 

відповідально. «Дорослі люди розуміють, навіщо вони приходять здобувати освіту. 

Вони сприймають себе як самостійну, незалежну особистість і хочуть самі брати 

участь у процесі навчання. У них уже сформовані уявлення про себе та навколишній 

світ. Вони цінують свій життєвий досвід і хочуть на нього опиратися у процесі 

навчання. Їм потрібні практичні відповіді на питання, які перед ними ставить життя» 

[4, с. 7]. За даними M. S. Knowles, дорослі учні відрізняються від учнівської молоді за 

такими показниками як самостійність, досвід, готовність до навчання, проблемна 

орієнтація та мотивація навчання 3, c. 906. K. Thoms характеризує дорослих учнів як 

таких, що мають набір звичок, смаків, почуття власної гідності, сформовану систему 

цінностей, відповідно до якої вони приймають рішення і розвивають групову 

поведінку, враховуючи власні потреби; мають сильну потребу у застосуванні того, що 

вивчається «тут і тепер»7, с. 5-6].  

Аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми дозволив визначити низку 

психологічних бар’єрів, що виникають на шляху навчання дорослих осіб: особливості 

мотиваційної сфери (ціннісні орієнтації, мотиви, ідеали, інтереси, установки, рівень 

домагань тощо); характеристики сенсорних, перцептивних і когнітивних процесів, 

що блокують ефективне сприйняття і засвоєння навчального матеріалу; особистісні 

особливості (тип особистості, тривожність, невпевненість, пасивність, агресивність, 

сором’язливість, ригідність, страх емоційні особливості, смислові особливості, 

адаптивні здібності тощо); рівень готовності до навчання, готовності психологічної; 

професійна криза особистості, дезадаптація, професійні деформації, професійне 
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вигорання, професійні захворювання. Кожен із визначених бар’єрів може бути: 

усвідомленим/неусвідомленим, реально існуючим/неіснуючим реально, 

ситуативним/стійким, мотиваційним/інструментальним, емоційним/змістовим. 

На наш погляд, одними з важливих психологічних моментів навчання упродовж 

життя є усвідомлення особистісного сенсу (вимушеного чи зумовленого власними 

цілями і бажаннями) такого навчання особистістю, аналіз та рефлексія власних 

професійних досягнень, осмислення власної соціально-професійної ролі, вміння 

співвіднести свої потреби, мрії, інтереси з власними можливостями: здібностями, 

готовністю, рівнем професійного розвитку, емоційно-вольовими якостями, станом 

здоров’я. Крім того, не варто забувати про зовнішні чинники (несприятливу 

соціально-економічну ситуацію, вартість навчання, віддаленість місця навчання від 

місця проживання, недостатній рівень морального та економічного стимулювання, 

відсутність соціальної підтримки, інші бар’єри соціального характеру, що зумовлені 

особливостями спілкування, негативним попереднім досвідом навчання тощо). 

Отже, психологічні бар’єри навчання дорослих – психологічні феномени, що 

викликають емоційний дискомфорт, перешкоджають задоволенню потреб, 

особистісному самовдосконаленню та професійному росту людини. Вони 

породжують конфліктні ситуації, можуть викликати психологічну напругу, 

невдоволення собою, сприяти таким новоутворенням як консерватизм, 

індиферентність, догматизм тощо. Неподолані бар’єри гасять ініціативу та енергію 

людини, знижують її рівень домагань і навіть інтелект. Тоді як актуальні мотиви та 

здоровий інтерес, що підкріплюється, утворюють позитивний емоційний фон 

навчання, а відтак позитивно впливають не тільки на сам процес навчання, але й на 

його результат, сприяють якісним змінам особистості «дорослого учня», дозволяють 

долати існуючі психологічні бар’єри. Від мотивації, готовності, поведінки багато в 

чому залежить якість життя людини. Звісно, існує чимало чинників, що не залежать 

від нас, які ми не можемо контролювати, але є й те, над чим необхідно працювати. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на емпіричне вивчення психологічних 

бар’єрів навчання дорослих. 
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Psychological barriers of adults’ learning 

The article deals with the results of the theoretical analysis of psychological barriers 

of adults' learning. Considerable attention is paid to the characteristics of adults as 

learners. The authors proposed their own definitive description of the concept of 

«psychological barriers to adult learning» and their classification. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ  

ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

У підлітків значно менше проявляється особистісна спрямованість на 

спілкування ніж у юнаків, а показники спрямованості на себе і на справу практично 

не відрізняються. хлопці підліткового віку достовірно більш спрямовані на власну 

особистість ніж юнаки. Підлітки які проживають в місті більш схильні до 

суперництва, а у сільських жителів переважає спрямованість на спілкування і на 

справу.  

Ключові слова: спрямованість особистості, вікова психологія. 

 

Основою підліткового віку є його перехід від дитинства до дорослості. В цей 

період всі сторони розвитку піддаються якісній перебудові, виникають і формуються 

нові психологічні утворення. Цей процес перетворення і визначає всі основні 

особливості особистості дітей підліткового віку, а отже, і специфіку роботи з ними. 

Якщо провідним видом діяльності молодшого школяра була навчальна, і суттєві 

зміни в психічному розвитку були пов'язані з нею, то у підлітка основна роль 

належить системі взаємин з оточуючими [1].  

Розвиток особистості підлітка відбувається в мінливих умовах розвитку групи 

(вчителі, спільна трудова діяльність, дружні компанії і т.д.), статевого дозрівання, 

істотної перебудови організму. Центральним і специфічним новоутворенням підлітка 

є виникаюче в нього уявлення про себе, як уже не дитину – він починає почувати себе 

дорослим, прагне бути дорослим. Своєрідність цієї особливості, яка називається 

почуттям дорослості, полягає в тому, що підліток відкидає свою приналежність до 

дітей, але в нього ще немає відчуття справжньої, повноцінної дорослості, хоча є 

потреба у визнанні його дорослості навколишніми[2].  

Підлітковий вік характеризується неоднозначністю у визначенні провідної 

діяльності. Найпоширенішими є точки зору, згідно з якими провідним видом 

діяльності є інтимно-особистісне спілкування (Д.Б.Ельконін), суспільно корисна 

праця (Д.І.Фельдштейн). Спілкування підлітка з однолітками за рівнем значущості 

займає провідну позицію. На відміну від молодшого шкільного віку, коли дорослий 

займає авторитетне становище, у підлітків проявляється сильне прагнення до 

спілкування з однолітками [3]. 
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Суспільно-корисна діяльність є для підлітка тією сферою, де він може 

реалізувати свої зростаючі можливості, прагнення до самостійності, задовольнивши 

потребу у визнанні з боку дорослих, «здійснює можливість реалізації своєї 

індивідуальності у спільній справі, задовольняючи прагнення в процесі спілкування 

не брати, а давати»[3,4]. Підлітку властива сильна потреба в спілкуванні з 

однолітками. Провідним мотивом поведінки підлітка є прагнення знайти своє місце 

серед однолітків. При чому відсутність такої можливості дуже часто приводить до 

соціальної дезадаптації і правопорушень[5]. Оцінки товаришів починають набувати 

більшого значення, ніж оцінки вчителів і дорослих. Підліток максимально підданий 

впливу групи, її цінностям, і в нього виникає велике занепокоєння, якщо піддається 

небезпеці його популярність серед однолітків. У спілкуванні як діяльності 

відбувається засвоєння дитиною соціальних норм, переоцінка цінностей, 

задовольняється потреба в прагненні на визнання і прагненні до самоствердження. 

Найбільше бажання підлітка – заслужити повагу і визнання ровесників, стати 

авторитетним у групі , тому він повинен відповідати очікуванням однолітків, а це 

іноді суперечить моральним нормам. У спілкуванні з дорослими підліток засвоює 

суспільно значущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу 

навколишньої дійсності і способи дій[6]. 

Порівняння особливостей спрямованості особистості учнів підліткового та 

юнацького віку проводилось на базі Чернівецького ліцею №3 медичного профілю та 

Рингацького НВК, у вибірку було включено 60 досліджуваних (30 – особи 

підліткового віку, 30 – учні юнацького віку). Визначення особливостей особистісної 

спрямованості проводилось з врахуванням вікових особливостей, статевої 

приналежності та місця проживання. Встановлено, що у підлітків значно менше 

проявляється спрямованість на спілкування ніж у юнаків, а показники спрямованості 

на себе і на справу практично не відрізняються. 

Юнаки прагнуть за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми, оскільки 

провідною діяльністю в їхньому віці є інтимне спілкування. Вони прагнуть 

орієнтуватись на спільну діяльність, але часто за рахунок результативності виконання 

конкретних завдань та щирості допомоги і іншим людям. Юнаки мають тісне коло 

спілкування від якого їм, насамперед, необхідне соціальне схвалення, дуже залежні 

від групи та потребують прихильності і емоційних відносин з однолітками. 

Юнки, на відміну від юнаків, більш спрямовані на себе. Вони схильні до 

суперництва, проявляють лідерські якості. В цьому віці починають будуватись 

стосунки з протилежною статтю, тому дівчата занепокоєні своїм зовнішнім виглядом, 

намагаються привернути до себе увагу різними способами, з’являються дратівливість 

та тривожність. Через невдачі в стосунках або навчанні можуть проявляти 

інтравертованість та замикання в собі, тоді юнки не можуть ні з ким ділитись 

власними переживаннями.  

При порівнянні особистісної спрямованості у осіб чоловічої статі, встановлено, 

що хлопці підліткового віку достовірно більш спрямовані на власну особистість ніж 

юнаки. Вони можуть проявляти агресивність у досягненні статусу в групі по 

відношенню до однолітків, владність, хочуть бути лідерами, більш дратівливі та 

агресивні. Юнаки, в свою чергу, більш стримані, правильно корегують свої дії та 

вчинки, більш лояльніші по відношенні до однолітків.  

Підлітки які проживають в місті схильні до суперництва, можуть проявляти 

жорстокість для досягнення своєї цілі, прагнуть до лідерства, на відміну від юнаків, 

які проживають у місті. А підлітки, які проживають в селі не проявляють подібних 
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ознак спрямованості на себе, крім того діагностовано достовірне збільшення 

спрямованості на спілкування і на справу у сільських жителів 16 – 18 років. Юнаки 

які проживають в селі прагнуть за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми, 

орієнтуються на спільну діяльність, на соціальне схвалення. Вони залежать від людей 

які знаходяться в колі їхнього спілкування, зацікавлені у виконанні роботи 

якнайкраще та більш схильні відстоювати власну думку на користь спільної справи. 
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Peculiarities of personality direction in pupils of teenage and juvenile age 

In teens, the personality orientation towards communication is much less evident than 

in young men, and the indicators of orientation on oneself and on business practically do 

not differ. adolescent boys are reliably more focused on their own personality than young 

men. Teenagers living in the city are more prone to rivalry, and the rural population is 

dominated by communication and business. 
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ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ  

ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Обґрунтовано, що характеристики психоемоційного розвитку школярів-

підлітків можуть виступати одним з показників якості освіти, котра в сучасних 

умовах поступу світового суспільства має орієнтуватися насамперед на формування 

ключових компетентностей. Серед таких важливе місце посідає уміння 

функціонувати у соціально гетерогенних групах. І саме рівень емоційного розвитку 

особистості зазначене уміння великою мірою забезпечує. Показано, що у сучасних 

хлопців-підлітків загальний рівень розвитку емоційного інтелекту вищий, ніж у їхніх 

одноліток-дівчат за рахунок міжособистісного аспекту. А добра здатність 
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керувати своїми почуттями співвідноситься з позитивною самооцінкою свого місця і 

ролі підлітка у колективі однолітків. 

Ключові слова: емоційний розвиток підлітка, ключові компетентності, 

емоційний інтелект, компетентнісний підхід в освіті, якість освіти. 

 

Сучасний світ відкритий до тих особистостей, хто вміє критично мислити, 

активно жити і постійно вчитися, швидко освоюючи новий досвід і виробляючи нові 

ідеї та нові способи поведінки. Як зазначає у своєму виступі член Національної ради 

реформ Валерій Пекар, це прогресивний клас людей, «…які працюють у світі, в якому 

можна не працювати. Це люди, які працюють заради самореалізації, заради того, щоб 

стати кимось більшим, заради задоволення». І далі аналітик, прогнозуючи найближче 

майбутнє суспільства, зазначає, що освіта майбутнього – це освіта, що ««виробляє» 

людей, які здатні щось робити нове, а це головне» [1]. Тобто, гідна освіта ХХІ 

століття – це складна процедура культивування природних здібностей молоді, її 

творчого та інноваційного потенціалу. Кроком до такої якості освіти є впровадження 

компетентнісного підходу, що вже поступово стає невід'ємною складовою сучасної 

інноваційної парадигми освіти. Компетентності, на думку багатьох міжнародних 

експертів [2], [3], є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-

випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в 

житті суспільства, а уже сформованого фахівця – до подальшого самовдосконалення, 

змін, гнучкості у процесі самореалізації. 

Серед ключових компетентностей, на формування яких сьогодні має 

орієнтуватися освіта, важливе місце посідає уміння функціонувати у соціально 

гетерогенних групах [3]. Експерти програми «DeSeCo» [4] розглядають дане уміння 

як сукупність взаємопов’язаних здатностей особистості успішно взаємодіяти з 

іншими, співпрацювати і вирішувати конфлікти, що стає можливим лише за умови 

адекватного рівня емоційного розвитку особистості.  

Емоційний розвиток особистості, її благополуччя базуються на тому досвіді 

спілкування і, зокрема, на тих емоціях, які переживає людина. Вони формуються в 

дитячому віці, закріплюються в підлітковому періоді, коли спілкування виступає 

провідним – отже, визначальним для розвитку особистості – видом діяльності, і 

шліфуються під час студентства, після чого можна побачити нового члена суспільства 

з його індивідуальними особливостями емоційної сфери. 

Умови сучасного нестабільного і мінливого суспільства розширюють діапазон 

психологічних ризиків, котрі впливають на емоційне здоров'я підлітка і вибудовують 

ланцюжок несприятливих наслідків становлення його особистості. Відтак постійний 

моніторинг стану емоційного розвитку школярів та вчасна корекція несприятливих 

тенденцій у його перебігові набуває особливо важливого значення у діяльності 

практичного психолога у сфері освіти. 

Об’єкт нашого дослідження – емоційний розвиток сучасних підлітків. 

Мета роботи – психологічна характеристика емоційного розвитку сучасних 

підлітків як одного з показників якості освіти для розробки практичних рекомендацій 

педагогам і психологам щодо його оптимізації. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової психологічної літератури; 

анкетування; бесіда; спостереження; суб’єктивно-оцінні методи дослідження 

(Опитувальник схильності до переживання окремих видів страху; Проективна 

методика «Люди в чорному»; Тест шкільної тривожності Філіпса; Методика 

«Депрископ»; Методика «Суб’єктивний індекс провини»; Діагностика рівня 
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емоційного інтелекту за методикою (МЕІ) М.А.Манойлової; методи математичної 

статистики. Вибірка дослідження: підлітки-учні 9-11 класів віком 14-17 років (n=56) 

та їхні батьки (n=52). 

Аналіз наукової психологічної літератури із зазначеної проблематики дозволив 

зробити висновок, що емоційний розвиток підлітка має дуже важливе значення у 

становленні його особистості загалом і виступає одним з індикаторів успішності 

цього процесу. Науковці [5] стверджують, що підлітки з високим рівнем розвитку 

емоційної сфери відрізняються високим рівнем задоволеності діяльністю, легко 

домагаються успіхів і відчувають при цьому емоційно-позитивне ставлення до 

діяльності, отримують справжнє задоволення від пізнання нового. Для підлітків 

характерна підвищена емоційність, яскравість, виражена інтенсивність і разом з тим - 

суперечливість почуттів; чутливість емоційної сфери і здатність приховувати свої 

почуття; схильність «застрягати» на своїх емоціях, але і досить добра (у порівнянні з 

дітьми) здатність до саморегуляції [6]. Загалом підлітковий вік є одним із 

найважливіших сенситивних періодів у становленні емоційної сфери [7]. 

Наші емпіричні дослідження виявили, що більшість (77%) сучасних підлітків 

переживають середньої інтенсивності втручання депресивних почуттів у свій 

внутрішній світ, що відповідає доклінічним проявам депресії. У 8% випадків – це 

депресивні переживання низького рівня виразності, ще у 15% - високого рівня. 

Найбільш вираженими субтипами депресивних переживань у підлітків виявилися 

ендогенний та песимістичний (81% у загальному спектрі депресивних почуттів). 

Інтенсивність втручання депресивних переживань вища у дівчат-підлітків (р=0,03), а 

також у тих, хто є першою або єдиною дитиною у сім’ї (р=0,09). Депресивність 

підлітків взаємопов’язана зі шкільною тривожністю (rs=0,45 при p=0,02), зокрема зі 

страхом самовираження (rs=0,47 при p=0,01) і страхом перевірки знань (rs=0,47 при 

p=0,01). 

У той самий час тривожність, пов’язана зі школою, у більшості підлітків 

проявляється на низькому (43%) та середньому (38%) рівнях, й у 19% - на 

підвищеному. Найбільш актуальними для підлітків сферами переживань, пов’язаних 

зі школою, є страх не відповідати очікуванням оточуючих і проблеми й страхи у 

стосунках з учителями. При цьому загальна тривожність у дівчат-підлітків 

проявляється більш інтенсивно (р=0,008) у порівнянні з хлопцями насамперед у 

вигляді страху ситуацій перевірки знань і страху не відповідати очікуванням 

оточуючих.  

Суб’єктивне переживання почуття провини у більшості підлітків (69%) 

проявляється на середньостатистичному рівні, що відповідає нормі і не може 

розцінюватися як фактор дестабілізації емоційного розвитку. Разом з тим, майже 

третина підлітків (31%) демонструють високі показники почуття провини. Почуття 

провини і як стан, і як частина Я-концепції більше (р=0,0007) властиве хлопцям-

підліткам, ніж дівчатам. У підлітків воно достовірно співзалежне з фрустрацією 

потреби в успіхові (rs=0,46 при p=0,02) і як стан – із самооцінкою взаємостосунків у 

сім’ї (rs=-0,50 при p=0,01). 

При цьому серед сучасних підлітків є досить поширеними соціальні страхи: 54% 

відчувають страх під час спілкування в 3-х та більше типах ситуацій соціальної 

взаємодії, 36% – у двох і тільки 10% свідчать про відсутність тривожних відчуттів у 

ситуаціях соціальної взаємодії. Ситуаціями, що провокують виникнення соціальних 

страхів у сучасних підлітків, є ситуації перебування у натовпі (панічному та 

неорганізованому), необхідність взаємодіяти з представниками різноманітних 
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організацій та телефонні розмови з незнайомими людьми. Натомість, ситуаціями 

взаємодії, що не спричиняють виникнення соціальних страхів, є спілкування у парі, 

перебування у випадковому та організованому натовпі та спілкування в Інтернет-

мережі.  

З віком у підлітків зменшуються прояви дискомфорту у потенційно загрозливих 

видах натовпу (панічний та неорганізований) за рахунок впевненості у власних силах 

і здатності себе захистити, проте щодо інших видів натовпу та великих груп ситуація 

є оберненою – типовий підлітковий конформізм дозволяє молодшим почуватися в 

подібних ситуаціях комфортніше, ніж старшим. З віком зменшуються прояви 

дискомфорту у малій та великій групі, під час спілкування з однолітками; дискомфорт 

під час спілкування з вчителями наростає від 14 до 17 років. Дівчата підлітки 

володіють вищим рівнем соціальних страхів ніж, хлопці.  

Усі (100%) хлопці-підлітки нашої вибірки показали високі бали за загальним, 

інтегративним коефіцієнтом емоційного інтелекту (EQ). Тоді як дівчат у цій категорії 

лише 12%. Середній та низький рівні EQ серед дівчат діагностуються з однаковою 

частотою – по 44%. І дівчатам-підліткам, й їхнім одноліткам-хлопцям найкраще 

вдається керувати своїми почуттями (50% та 60% відповідно – високий рівень). 

Найменші свої можливості підлітки відчувають у сфері усвідомлення почуттів (і 

своїх, і чужих) – дівчата (88% і 94% відповідно) і хлопці (40% і 60%). У хлопців 

загальний рівень розвитку емоційного інтелекту виявився значно (р=0,003) вищим, 

ніж у дівчат за рахунок міжособистісного аспекту.  

Добра здатність керувати своїми почуттями співвідноситься з позитивною 

самооцінкою свого місця і ролі підлітка у колективі однолітків (rs=0,46 при p=0,02). 

Високий рівень загальної шкільної тривожності підлітків (rs=-0,50 при p=0,009) 

загалом і такі її окремі прояви як страх самовираження, страх ситуації перевірки 

знань, страх не відповідати очікуванням оточуючих, проблеми у стосунках з 

учителями взаємопов’язані з низькими показниками їхнього емоційного інтелекту, 

насамперед із внутрішньо-особистісним його аспектом, тобто умінням розпізнавати 

свої емоції і керувати ними. Інтенсивне переживання почуття провини підлітків 

знижує їх здатність до усвідомлення почуттів інших людей (rs=-0,42 при p=0,03). З 

іншого боку саме розвинена здатність до усвідомлення почуттів інших людей може 

розглядатися як профілактичний фактор підліткової депресії (rs=-0,59 при p=0,001). 

Отже, окремі характеристики емоційного розвитку сучасних підлітків вказують 

на те, що учні цієї вікової категорії потребують активної професійної підтримки з 

боку педагогів і шкільних психологів у цілеспрямованому формуванні соціальних 

компетентностей, що дозволить максимально ефективно підготувати їх до дорослого 

життя ще в період навчання у школі. Найважливішим завданням оптимізації 

емоційного розвитку підлітків є 1)актуалізація позитивних емоційних станів 

(задоволення інтелектуальної, пізнавальної потреби, задоволення потреби досягнення, 

радість успіху, почуття радості від відкриття чогось нового, передчуття очікування 

цікавої роботи, завдання, спілкування, ігри, бадьорий настрій тощо); 2)гармонійний 

розвиток різних почуттів та емоцій, формування адекватної самооцінки, розвиток 

умінь розуміти власні емоційні стани і причини, що їх породжують, подолання зайвої 

емоційної напруженості і підвищеної тривожності; 3)розвиток саногенного мислення, 

яке зменшує внутрішній конфлікт, напруженість, дозволяє контролювати емоції, 

потреби і бажання; 4) розвиток емоційного інтелекту. 
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Psychoemotional development of modern teenagers as one of the education 

quality indicators 

It is approved that the characteristics of the psycho-emotional development of pupils 

can be one of the indicators of the quality of education, which in modern conditions of 

development of world society should be oriented primarily on the formation of key 

competencies. Among which an important roleplays the ability to function in socially 

heterogeneous groups. And the level of emotional development of personality provides such 

ability to a great extent. It is shown that today adolescent boys' general level of development 

of emotional intelligence is higher than that of girls due to the interpersonal aspect. A good 

ability to manage their feelings correlates with the positive self-esteem of their place and 

the role in a teenager in a group of peers. 

Key words: emotional development of a teenager, key competencies, emotional 

intelligence, competence approach in education, quality of education. 
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ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

Висвітлено основні форми соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми 

позбавленими батьківського піклування. 

 Ключові слова: соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими 

батьківського піклування, матеріальна допомога, соціальне обслуговування. 

 

Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського 

піклування включає комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, 

https://zaxid.net/budyaki_znannya_yaki_vi_otrimuyete_nikoli_ne_znadoblyatsya_n1436660
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медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи 

чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, 

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. 

 Основними формами соціальної роботи є надання соціальних послуг: 

матеріальної допомоги та соціального обслуговування. Матеріальна допомога 

надається особам, які знаходяться у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової 

або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, 

засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, 

палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації. 

Соціальне обслуговування визначається у ст.1 Закону «Про соціальні послуги» 

[2, с.313] як система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і 

послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для 

подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та 

повноцінної діяльності. Відповідно до Закону можуть надаватися наступні види 

соціальних послуг: соціально-побутові, психологічні; соціально-педагогічні, 

соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, послуги з працевлаштування, з 

професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями; інформаційні, 

соціальні та інші [1, с.171]. 

Працівники соціальних служб (суб’єкти) можуть надавати соціальні послуги в 

інших формах, не передбачених Законом, але визначених Кабінетом Міністрів 

України в переліку платних соціальних послуг. 

Соціальні послуги можуть надаватися як за плату так і безоплатно. Безоплатні 

соціальні послуги надаються державними та комунальними суб’єктами в обсягах, 

визначених державними стандартами соціального обслуговування, в тому числі, дітям 

та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, 

хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і 

жорстоким ставленням у сім’ї. Соціальні послуги дітям – сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, надаються органами Міністерства освіти і 

науки України, органами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту [1, 

с.173] 

Таким чином, аналізуючи форми соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування,- випускниками інтернатних закладів ми 

дійшли висновку, що основними формами соціальної роботи є надання соціальних 

послуг: матеріальної допомоги та соціального обслуговування.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті висвітлюється питання розвитку та прояву тривожності в 

ранньому юнацькому віці. Аналізуються основні дослідження щодо вказаної 

проблематики. Наводяться дані щодо характеру переживання тривоги, сфер її 

прояву, особливостей прояву тривожності учнів різних типів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Ключові слова: тривога, особистісна тривожність, особливості прояву 

тривожності, сфери прояву тривожності, ранній юнацький вік.  

 

Формування всебічно розвинутої, освіченої, спроможної продуктивно 

працювати у нестандартних ситуаціях людини визначає майбутнє держави та 

відображено в усіх законах, пов’язаних з реформуванням освіти в сучасній Україні. 

Якісна освіта передбачає засвоєння великого обсягу нових знань, умінь та навичок, 

що призводить до зростання навчального навантаження в освітніх закладах. 

Водночас, в епоху стрімкого розвитку новітніх технологій та значного зростання 

обсягу інформаційного навантаження великого значення для успішної адаптації 

людини у соціумі набуває не лише її інтелектуальний, але й емоційний розвиток. 

Вміння адаптуватись до умов, що постійно змінюються, реагувати на нові обставини, 

значною мірою залежить від рівня особистісної тривожності. Особливої актуальності 

проблема тривожності набуває у ранньому юнацькому віці, коли перед юнаками та 

дівчатами постають завдання особистісного та професійного самовизначення, а перед 

навчальними закладами – питання побудови навчального процесу в такий спосіб, 

який дозволив би забезпечити досягнення відповідного освітнього рівня та водночас 

зберегти емоційне благополуччя школярів. 

Аналіз наукової літератури щодо вікових особливостей прояву тривожності 

дозволяє визначити ряд характеристик, притаманних ранньому юнацькому віку 

(періоду навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів): 

1) У ранньому юнацькому віці змінюється характер переживання тривоги. 

Переживання стають більш генералізованими, невиразними, двоякими, 

невизначеними, тобто набувають рис тривоги в її класичному описі. Переживання 

страху характеризується наявністю визначеного об’єкту страху і генералізованої 

тривоги. При цьому чітко усвідомлюється ірраціональність страху. Крім того, прояви 

тривоги поділяються на два основних види: мобілізуючий та демобілізуючий. 

Мобілізуючий проявляється у підвищеній активності, яка може межувати з 

агресивністю, демобілізуючий – в заціпенінні, завмиранні, раптовій втраті інтересу, 

апатії. Особливо яскраво це проявляється за наявності стійкої тривожності. В процесі 

переживання тривоги актуалізується почуття залежності, також з тривогою пов’язані 

такі переживання як страх перед невдачею, почуття самотності, незахищеності, 
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неповноцінності, провини та сорому. Водночас, саме в ранньому юнацькому віці 

значну роль в переживанні тривоги відіграють позитивні, мобілізуючі емоції: 

старшокласники вчаться використовувати конструктивний компонент цього стану. 

Таким чином, особливості переживання тривоги у ранньому юнацькому віці 

відповідають теорії “зони оптимального функціонування” Ю. Ханіна, яка містить 

уявлення про індивідуальний характер оптимуму мотивації: деякі люди досягають 

кращих результатів при мінімальному рівні збудження, інші – при високому або 

середньому [5]. Попри це, А. Прихожан зазначає, що вищий за середній рівень 

тривожності у юнаків здійснює мобілізуючий вплив лише в незначних ситуаціях. В 

ситуаціях, яким старшокласник надає особливого значення, такий рівень тривоги 

може зменшити результативність діяльності [4]. Звертає на себе увагу той факт, що 

запобігти демобілізуючому впливу високого рівня тривожності в умовах складання 

іспитів допомагає тактовна та коректна поведінка вчителя. 

2) Обставини, що викликають тривогу у старшокласників, відрізняються за 

змістом від аналогічних обставин в інших вікових групах. Зокрема, А. Прихожан 

виділяє наступні сфери прояву тривожності в ранньому юнацькому віці: сфера 

власного “Я” (ситуації, в яких може виявитися власна неспроможність 

старшокласника; ситуації, пов’язані з професійним та особистісним вибором; 

ситуації, пов’язані з оцінкою зовнішньої привабливості), стосунки з однолітками, 

соціальні страхи (ситуації покарання; ситуації, пов’язані із загрозою фізичного 

насильства) [4].  

3) Аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати про відмінність рівня 

прояву тривожності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів. В 

дослідженні Ю. Зайцева та А. Хвана проаналізовано особливості тривожності у 

старшокласників навчальних закладів різних типів залежно від визначених вченими 

сфер прояву (сфери стосунків з батьками, стосунків з однолітками, очікувань щодо 

майбутнього, сфера власного “Я”). У старшокласників гімназій та ліцеїв відзначається 

вищий, порівняно з учнями загальноосвітніх шкіл, рівень тривожності, який є 

найбільш вираженим в сферах стосунків з батьками та однолітками [2]. Також 

зафіксовано відмінності щодо динаміки розвитку тривожності. Так, в учнів 

загальноосвітніх шкіл, тривожність, яка наприкінці дев’ятого класу сягає піку прояву, 

на початку десятого класу значно знижується. Наступний пік прояву тривожності 

спостерігатиметься під час навчання в одинадцятому класі [4]. Натомість в учнів 

гімназій та ліцеїв рівень тривожності значно зростає вже в 10 класі. Відповідні дані 

наводить Ю. Зайцев, який пов'язує дану особливість зі зміною статусу школяра, а 

отже і ускладненням вимог, що до нього висуваються [2]. 

4) Рівень прояву тривожності значною мірою залежить від успішності в навчанні 

та статусу школяра. Про високий рівень тривожності успішних в навчанні учнів 

свідчать результати досліджень А. Прихожан [4], Ю. Клепач [3], Ю. Гаранькової [1]. 

Дослідники пов'язують дану особливість з надмірними зусиллями, яких змушені 

докладати учні, щоб відповідати набутому статусу. Водночас, Ю. Клепач наводить 

дані про стабільно низький рівень тривожності “трієчників”, які задоволені своїм 

сталим статусом, та максимально високі показники тривожності, характерні для 

юнаків-девіантів і зовні успішних відмінників навчання [3]. 

Таким чином, рівень прояву тривожності у старшокласників визначається їх 

віковими особливостями та водночас залежить від ряду умов (типу навчального 

закладу, класу навчання, успішності учня). Врахування вказаних особливостей в 

навчальному процесі сприятиме підвищенню його ефективності.  
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Peculiarities of anxiety manifestation in adolescence 

Article is devoted to the problem development and manifestation of anxiety in 

adolescence. Main researches about the problem are analyzed. Article contains data about 

specificity of experience of anxiety, areas of anxiety manifestation, peculiarities of anxiety 

of pupils from different types of school.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ  

ПРО ДУХОВНИЙ ІДЕАЛ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

В період соціально-політичних змін, економічної кризи і нестабільності, в 

суспільстві відбувається різносторонній вплив на духовний та моральний розвиток 

підростаючого покоління. Зниження показників духовності, підсилення егоїстичних 

та матеріалістичних тенденцій в особистісному розвитку молодих людей, певна 

деформація їх моральних цінностей, ідеалів Краси та Добра, відсутність прикладів 

для ідентифікації та їх наслідування призводить до викривлення в них уявлень про 

духовний ідеал. Такі несприятливі умови духовно-морального розвитку молоді 

ставлять перед освітою завдання розробки нових сучасних технологій та пошуку 

ефективних шляхів для формування уявлень про духовний ідеал.  

Ключові слова: формування, духовний ідеал, уявлення, вплив, особистість, 

спілкування, студент, молодь, сім’я, педагог, суспільство.  

 

Проблема формування уявлень про духовний ідеал є однією із найвагоміших 

зважаючи на те, що виховання особистості здійснюється в умовах зростаючої 

освіченості, соціальної активності та інформованості студентської молоді. Розкриття 
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особливостей формування уявлень про духовний ідеал є одним із важливих етапів 

оскільки зумовлює зміст і соціальну спрямованість орієнтацій та ідеалів студентів.  

Ідеал студента – це емоційно забарвлений, внутрішньо прийнятий образ, який 

служить для нього зразком, регулятором його поведінки і критерієм оцінки поведінки 

інших людей. Але дієвість ідеалу визначається не стільки розсудливою діяльністю, 

скільки силою його емоцій. Як ідеал часто виступає конкретна людина. Звичайно це 

видатні люди, яскраві, героїчні особи, про яких він дізнається з книг, кінофільмів і 

рідше близькі люди, по відношенню до яких, більшою мірою, виявляється 

критичність. Ідеали студентської молоді часто змінюються і є неконкретними (якийсь 

час їм подобаються одні герої, дещо пізніше – інші, наділені майже протилежними 

якостями). Студенти можуть захопитися й асоціальними типами поведінки, 

псевдоромантичними образами життя людей, які здійснюють правопорушення.  

У процесі розвитку психіки людини її духовні якості та ідеали набувають 

стабільності, постійності, зберігають при цьому пластичність і можливість 

компенсації. У цьому виявляється надзвичайно складна діалектика людського 

розвитку: з одного боку, психічний розвиток є поступове переростання психічних 

станів у риси особистості, з другого – їх завжди можна змінити на краще, а для цього 

необхідно створити потрібні умови й здійснити адекватні дії [3]. 

Лише у повсякденному спілкуванні з товаришами та іншими людьми, в процесі 

досягнення загальних цілей студенти можуть глибоко усвідомити духовні ідеали, 

виробити у собі духовну свідомість, погляди і переконання. Громадська думка, що ви-

никає в колективі, служить чинником, сприяючим формуванню уявлень про духовні 

ідеали молоді. Попередній досвід життя, звички поведінки, що сформувалися раніше, 

характер етично-моральних відносин, духовність, якості особистості впливають на 

формування уявлень про духовний ідеал молоді, їх погляди, вчинки і діяльність [4, с. 

75-82]. 

Залежно від потреб, інтересів формуються: духовні ідеали – як бажаний 

досконалий зразок, еталон; мета – як практичне завдання; ціннісні орієнтації, що 

спрямовують діяльні акти; мотиви – як внутрішні збуджувальні до дій сили; вибір 

варіантів, засоби виконання дій. Завершується це вольовою дією, яка дає бажаний чи 

протилежний результат, а потім громадська думка або сама особистість оцінюють і 

мотиви, і результат, а якщо бувають наслідки, спричинені такими діями, 

результатами, то дається оцінка й наслідків. Важливо, щоб студентська молодь 

правильно усвідомлювала свої інтереси. В іншому випадку їх діяльність може бути 

спрямована протилежно власним потребам. 

Успішність процесу формування уявлень про духовний ідеал сучасної 

студентської молоді залежить як від внутрішніх, психологічних умов, так і від 

зовнішніх впливів (соціальних умов). До внутрішніх умов слід віднести потенціал 

людини, який проявляється з перших років її життя у нахилах та інтересах. Надалі 

цей потенціал закріплюється у рисах характеру, дається взнаки при виборі життєвих 

цінностей, принципів і сенсів життя [5]. 

Зовнішні умови – це особливості сімейного виховання, події дитинства, 

специфіка спілкування з дорослими, наявність прикладів для наслідування та 

ідентифікації, особливості навчання і самореалізації [7]. В цілому, соціальні та 

індивідуально-психологічні умови духовного розвитку слід розглядати у 

взаємозв’язку, оскільки життя сучасної особистості неможливо відокремити від життя 

сім’ї і соціального середовища [2, с. 117-125]. 
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В процесі виховання у студентів формуються уявлення про духовний ідеал 

безпосередньо із тієї дійсності, в якій вони знаходяться. У освоєнні ними духовного 

досвіду немає тієї послідовності і дозування знань, як в процесі навчання. У зв’язку з 

цим очевидна необхідність бесід про духовні ідеали, що мають на меті повідомляти 

студентській молоді духовні знання у певній системі ідеалів.  

Важливо, також, зазначити, що окрім регулятивного впливу батьківських та 

педагогічних виховних засобів на формування уявлень про духовний ідеал студентів, 

їх поведінку, систему стосунків, орієнтуюче спрямування та ідентифікацію 

спричиняють і засоби масової інформації. Регламентувати дію радіоінформації на 

молодь із кожним днем стає все важче. Насилля на телебаченні, у мережі Інтернет не 

лише підвищує студентську агресивність, а й впливає на їх систему морально-

духовних цінностей та поведінку [6, с. 411]. 

Ефективний виховний процес повинен ґрунтуватися на достатньо дієвій 

інформаційній техніці, пов’язаній з реалізацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії, у 

просторі якої він розгортається. Отже, йдеться про методичну досконалість педагога у 

плані інформаційного забезпечення власної виховної діяльності, яка б щоразу 

наближала його до досягнення мети розвитку високоморальної та високодуховної 

особистості. Тож методична досконалість, у кінцевому підсумку вимірюватиметься 

прогресивними змінами в інтелектуально-емоційній сфері вихованця, на основі якої й 

відбувається його особистісне зростання [1, с. 4-8]. 

У результаті аналізу теоретичних та емпіричних здобутків зарубіжних і 

вітчизняних вчених встановлено особливості формування уявлень про духовний ідеал 

сучасної студентської молоді, які полягають у тому, що духовні ідеали студентів 

формуються шляхом цілеспрямованої і систематичної виховної роботи сім’ї, 

навчальних закладів, суспільства, а також під дією впливу засобів масової інформації, 

мистецтва, фольклору в залежності від індивідуальних нахилів, потреб та інтересів 

тощо.  

Уявлення про духовний ідеал сучасної студентської молоді – це досконалий 

образ, який формується у свідомості на основі пригадування або продуктивної уяви в 

процесі діяльності та спілкування з іншими людьми (Г.С.Абрамова, С.Гроф, 

Н.М.Добкіна, І.С.Кон, Т.І.Пашукова, О.М.Семашко та ін.). Потреба в духовних 

ідеалах зумовлена прагненням студентів до визначення сенсу людського буття, до 

пізнання гармонії внутрішнього та зовнішнього світу. Уявлення про духовний ідеал, 

під впливом виховання, стають основою духовних цінностей та смислів молоді 

(Е.Бусон, В.П.Москалець, І.П.Підласий, Т.Л.Смирнов, Л.Фейербах, Ф.Шиллер та ін.). 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ДОМАГАНЬ  

МАТЕРІВ ТА ЇХ ДІТЕЙ-ПІДЛІТКІВ 

 

У психологічних дослідженнях самооцінка інтерпретується як емоційно-

оціночна складова Я-концепції, особистісне утворення, що бере безпосередню участь 

в регуляції поведінки і діяльності, як автономна характеристика особистості. 

Підлітковий період − це період інтенсивного формування самооцінки,бурхливого 

розвитку самосвідомості як здатності спрямовувати свідомість на власні психічні 

процеси, включаючи і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як 

особистість. Самооцінка не є вродженим та сталим утворенням особистості. По 

суті, з усіх соціальних факторів, що впливають на формування самооцінки 

особистості, родина залишається найважливішим і найвпливовішим чинником. Сім’я 

є тим первинним суспільним осередком,вплив якого дитина відчуває дуже 

рано,будучи при цьому найсприятливішою до зовнішнього впливу. 

Ключові слова: сім’я; підлітковий вік; самооцінка; рівень домагань; 

взаємозв’язок; особистість; 

Самооцінка є складним особистісним утворенням і відноситься до головних 

властивостей особистості. У самооцінці відбивається все те, що людина довідується 

про себе від інших. Вивченням проблеми формування самооцінки особистості 

займалися К.Роджерс, Е.Берн, А.Маслоу, Ф.Джеймс,Л.С.Виготський,С.Л.Рубінштейн, 

А.Н.Леонтьєва,С.Д.Максименко, П.І.Чамата, Г.О.Балл, Л.І.Божович, О.М.Прихожан, 

І.С.Кон, Т.М.Титаренко, Л.С.Сапожнікова та багато інших вчених. 
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Першим, хто ввів поняття “самооцінка”, був Уільям Джеймс – “образ самого 

себе” у структурі особистості. Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх 

можливостей, якостей та місця серед інших людей. 

Крім того, самооцінка пов'язана з однією із центральних потреб людини – 

потребою у самоствердженні, що визначається відношенням реальних досягнень 

особистості до того, на що вона претендує – рівень домагань. 

Дитина не народжується на світ з якимось ставленням до себе. Як і всі інші 

особливості особистості, її самооцінка складається в процесі виховання, в якому 

основна роль належить сім'ї. Самооцінка не є вродженим та сталим утворенням 

особистості. Формування самооцінки відбувається поступово в процесі її діяльності 

та міжособистісної взаємодії.[5] 

Зародження самооцінки відбувається у ранньому віці,коли,розвиваючись, діти не 

тільки поглиблюють розуміння себе, але і починають оцінювати власні якості. 

Самооцінка формується у ранньому дитинстві по мірі того, як діти вибудовують 

моделі «Я» в ході взаємодії зі значущими дорослими, головними з яких є батьки.[2,С. 

5-14] 

Для виявлення взаємозв’язку між самооцінкою матерів та їх дітей-підлітків ми 

використали такі методики: Діагностика комплексу неповноцінності[7], проективна 

методика «Малюнок сім’ї»[3], «Діагностика батьківських відносин» А.Я.Варга, В.В. 

Столін[1], методики на визначення самооцінки Дембо-Рубінштейна[8]. 

Вибірка нашого дослідження 20 учнів 8-го класу 13-14 років та 20 їх матерів від 

32 до 45 років. Дослідження проводилося в Турятському НВК с.Турятка Глибоцький 

район Чернівецька область . 

У результаті дослідження було виявлено, що самооцінка матерів та їх дітей 

співпадає високий(45%) та середній(20 %) рівні у межах норми, низький(15%) та 

дуже високий(15%) рівень самооцінки. Загалом самооцінка з матерями співпадає на 

95%. 

Рівень домагань середній(100% співпадіння) та високий(90% співпадіння) рівні у 

межах норми, низький рівень(100% співпадіння), Дуже високий рівень домагань(70% 

співпадіння). 

Порівняння рівня домагань матерів та їхніх дітей-підлітків за Т-критерієм 

Вілкоксона виявило статистично достовірні відмінності за деякими факторами:  

- рівень домагань дітей щодо власного характеру значно (р=0,03, за Т-критерієм) 

вищий за рівень домагань щодо їхнього характеру з боку їх батьків;  

- рівень домагань дітей щодо розуму значно (р=0,05, за Т-критерієм) вищий за 

рівень домагань щодо розуму з боку їх матерів; 

 У результаті кореляційного аналізу методом Спірмена також ми виявли 

статистично достовірний взаємозв’язок між показниками самооцінки та рівня 

домагань у підлітків:  

 -з підвищенням самооцінки власного характеру зростає і рівень домагань щодо 

нього (rs=0,56 при р=0,01); 

- висока самооцінка характеру так само тісно позитивно корелює з рівнем 

домагань щодо власного статусу серед однолітків (rs=0,53 при р=0,02);  

- підвищення самооцінки здібностей у підлітків закономірно пов’язано зі 

зростанням рівня домагань щодо власних розумових здібностей (rs=0,45 при р=0,05); 

- самооцінка впевненості підлітка також логічно взаємопов’язана із рівнем 

домагань щодо власної впевненості (rs=0,49 при р=0,02); 
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Також в процесі кореляційного аналізу намітилася чітка тенденція до цілком 

логічного взаємозв’язку високої самооцінки власного статусу підлітка у групі 

ровесників та відчуттям відсутності особистісних комплексів (rs=0,41 при р=0,07). 

Кореляційний аналіз за допомогою непараметричного критерію Спірмена також 

дозволив підтвердити взаємозв’язок окремих показників самооцінки,рівня 

домагань,комплексу неповноцінності та стилю взаємостосунків матерів та їхніх дітей-

підлітків: 

 - матері, котрі мають занижену самооцінку власного статусу серед друзів (rs= -

0,56 при р=0,01, за критерієм Спірмена) і занижену самооцінку власної впевненості 

(rs=-0,60 при р=0,005), більше схильні до інфантилізації своїх дітей; 

- матері, котрі мають занижену самооцінку власного статусу серед друзів (rs= -

0,56 при р=0,01, за критерієм Спірмена) і занижену самооцінку власної впевненості 

(rs=-0,60 при р=0,005), більше схильні до інфантилізації своїх дітей; 

- висока самооцінка матерів власного статусу у колі друзів тісно взаємопов’язана 

з відсутністю відчуття комплексу неповноцінності (rs=0,52 при р=0,01, за критерієм 

Спірмена); 

Цікавою є дуже чітка тенденція до взаємозв’язку відчуття комплексу 

неповноцінності та схильності матері до інфантилізуючих дитину стосунків: чим 

більше мати утверджується у переживанні цього свого комплексу, тим більше вона 

схильна знецінювати можливості, здібності дитини й ставитися до неї як до 

недостатньо розвиненої й успішної (rs=-0,44 при р=0,054, за критерієм Спірмена).  

Таким чином, сім’я і внутрішньосімейні взаємини (як складова сімейної 

системи) є найважливішим чинником у розвитку дитини ще з раннього віку. У 

підлітковому віці сім’я також не втрачає своєї актуальності. Внутрішньосімейні 

стосунки між батьками й дітьми на цьому етапі онтогенезу відіграють чи не 

найважливішу роль у формуванні самосвідомості і становленні адекватної «Я-

концепції» підлітка. Проте не дивлячись на значну кількість наукових досліджень 

щодо впливу внутрішньосімейних взаємин на розвиток самосвідомості дитини, не 

існує чітко визначеного механізму та системного погляду на визначену проблему.  
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Relation between self-goals and level of aspiration of mothers and their children 

(teen age) 

In psychological studies, self-esteem is interpreted as an emotional and evaluative 

component of the I-concept, a personal entity that takes direct part in the regulation of 

behavior and activity as an autonomous personality trait. The teenage period is a period of 

intense self-evaluation, a rapid development of self-consciousness as the ability to direct 

consciousness to own mental processes, including the complex world of experiences, needs 

to know oneself as a person. Self-esteem is not a congenital and constant formation of 

personality.. In fact, from all the social factors that influence the formation of self-esteem, 

the family remains the most important and most influential factor. The family is the primary 

social center, the influence of which the child feels very early, while being most favorable to 

external influences. 

Key words: family; adolescent age; self-esteem; level of aspirations; interpersonal 

relationship; personality; 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ  

СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ВНЗ 

 

Сьогодні студентство складає значну і, з кожним днем, зростаючу частину 

населення і відіграє особливу роль у вирішенні важливих соціальних, економічних, 

політичних та моральних проблем суспільства. 

Адаптація як соціальне явище являє собою процес включення особистості в нове 

для неї соціальне середовище, зокрема в колектив, становлення її діячем, активною 

функціонуючою частиною, об'єктом і суб'єктом відносин цього середовища, 

перетворення нового середовища найближчого оточення в засіб життєдіяльності.  

Ключові слова: адаптація,студентство,навчання. 

 

Навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини один з 

найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення 

як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених 

соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто 

переступив поріг ВНЗ. Одним з важливих щаблів етапу професійної підготовки є 

процес адаптації до умов вузу, тому що саме в цей момент людина перебуває у 

складній ситуації знайомства з новими формами діяльності, спілкування, дозвілля, 

співвідносить свої сподівання з реальною дійсністю [1]. 
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Процес адаптації до ВНЗ – це «ламання» колишнього соціального стереотипу. 

Різке «ламання» багаторічного звичного стереотипу, основу якого складає відкрите за 

І.П. Павловим «психофізіологічне явище» - динамічний стереотип, іноді приводить до 

нервових зривів і стресових реакцій [1, с. 59]. 

Питанню адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ в сучасній психологічній 

літературі приділяється значна увага.  

Вирішення питання адаптації студентів до навчання у ВНЗ хвилює цілу низку 

вітчизняних науковців. Це, зокрема, Т. В. Алексєєва, О. П. Венгер, В.Г.Гамов, О. Д. 

Гречишкіна, Г. П. Левківська, Є. О. Резнікова, О.Г.Солодухова, А. В. Фурман та ін., 

які досліджували проблему адаптації студентів до навчання у ВНЗ; Н. М. Дятленко, 

Л. Гармаш, Н. Коцур, Л.В.Клочек, Л. В. Косарєва, Н. В. Любченко, О. В. Прудська, І. 

М. Шаповал та ін., які вивчали адаптацію студентів-першокурсників до навчання у 

ВНЗ; І.Д.Бех, М. Вієвська, Л. Красовська, Н. В. Фролова та ін., котрі займалися 

проблемою соціально-психологічної адаптації підлітка до нових умов навчання; 

труднощі початкового етапу навчання і чинники, що впливають на процес адаптації, у 

своїх роботах розкривають А. Д. Андрєєва, Ю. О. Бохонкова, С.А.Гапонова, О.В. 

Прудська; В. П. Каземіренко та інші науковці розробили програму дослідження 

соціально-психологічних чинників адаптації молоді до навчання у ВНЗ та майбутньої 

професії.  

Ціла низка вчених (М. Вієвська, Л. Красовська, О. О. Стягунова, Н.М.Дятленко, 

О. В. Маріна, Л. Гармаш, Н. Коцур, Т. В. Буяльська, М.Д.Прищак та ін.) роблять 

акцент на важливості адаптації першокурсників до навчання, адже саме вони 

відчувають різку зміну багатьох аспектів свого життя і вважають, що успішність 

перебігу процесу адаптації є запорукою успішного подальшого функціонування у 

певній структурі у певному соціумі. 

У загальному розумінні адаптація постає процесом, який реалізується завдяки 

енергетичній, психологічній та інтелектуальній мобілізації людини відповідно до 

вимог зовнішнього середовища. Залежно від того, у яких умовах і на якому рівні 

здійснюється взаємодія людини з середовищем, можуть виявлятися різноманітні види 

адаптації: біологічна, фізіологічна, психологічна і соціальна. 

Навчальна діяльність – лише одна з багатьох сторін життя студента. У період 

здобування вищої освіти молода людина продовжує свій особистісний ріст, 

зіштовхуючись із багатьма проблемами, пов’язаними з початком дорослого життя 

(нове середовище ровесників і дорослих, перегляд уявлень про себе, необхідність 

заробітку, можливий переїзд до іншого міста тощо). Постійне вирішення цих проблем 

потребує внутрішньої самоорганізації, уміння розподілити час і сили в навчальному 

режимі, стимулює роботу по виявленню й усвідомленню життєвих цінностей, 

уточненню перспективних планів. Необхідною умовою ефективності навчальної 

роботи студента є успішне подолання процесу адаптації. [6]. 

У ВНЗ система навчання характеризується великим обсягом матеріалу, 

самостійністю і відповідальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи 

до ВНЗ пов'язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності, але і з 

входженням особистості в новий колектив. Вступ до ВНЗ є переломною подією 

вжитті молодих людей. 

 Протягом навчання у ВНЗ, молода людина проходить через кілька етапів 

соціалізації. Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації 

розвитку, тобто - перший курс (семестр). Від того, які механізми пристосування та 
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життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю, залежить 

стиль і результативність майбутньої професійної самореалізації людини.[2] 

 Найбільші труднощі полягають у зміні соціальної позиції при переході зі 

шкільного соціуму, зміні способів навчальної діяльності, зміні звичних для школяра 

зв'язків, відносин і стереотипів поведінки. 

Венгер В.С зазначає,щосоціальна адаптація студентів в вузі ділиться на: 

- професійну адаптацію (пристосування до характеру, змісту, умовам і 

організації навчального процесу, формування навичок самостійності в навчальній і 

науковій роботі); 

- соціально-психологічну адаптацію (пристосування особистості до групи, 

взаємовідносин в ній, формування власного стиля поведінки) [3]. 

Психологічний аспект адаптації першокурсників складається із руйнації, роками 

вироблених, установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої 

школи і виробничих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом. Зі 

вступом до ВНЗ юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що 

неминуче спричиняє до зміни динамічного стереотипу і пов’язаних з нею емоційних 

переживань. 

Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих 

позитивних установок і відносин студента-першокурсника. Важким наслідком 

дезадаптації є стан напруженості і сторожкості новачків, зниження їхньої активності у 

навчанні, зниження інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на 

першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у 

життєвих планах[5]. 

Грушевський дійшов до висновку, що насамперед в абітурієнтів після періоду 

психічного стану радості, успіху, віри в майбутнє, планування перспектив 

студентського життя, очікування початку навчального року настає цілком реальний і 

досить складний для більшості першокурсників період адаптації. Багато 

першокурсників на перших курсах навчання відчувають великі труднощі, пов’язані з 

відсутністю навичок самостійної роботи, роботи з підручником та першоджерелами, 

аналізом інформації великого об’єму, чіткого висловлювання своїх думок [4].  

С. Самигін зазначає, що адаптація студентів до навчального процесу 

закінчується в кінці 2-го на початок 3-го навчального семестру. Студенти 

зіштовхуються і з труднощами, обумовленими психологічною непідготовленістю до 

освоєння обраної професії, що негативно позначається на ході процесу адаптації. 

Розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників до умов вузу: 

1. Формальна адаптація , стосується пізнавально-інформаційного 

пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до вимог і 

своїх зобов’язань; 

2. Суспільна адаптація – це процес внутрішньої інтеграції груп студентів-

першокурсників і інтеграція цих груп зі студентським оточенням в цілому; 

3. Дидактична адаптація, стосується підготовки студентів до нових форм і 

методів навчальної роботи у вищій школі [ 7]. 

Психологічний аспект адаптації першокурсників складається із руйнації, роками 

вироблених, установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої 

школи і виробничих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом. Зі 

вступом до ВЗН юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що 

неминуче спричиняє до зміни динамічного стереотипу і пов’язаних з нею емоційних 

переживань. 
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Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих 

позитивних установок і відносин студента-першокурсника. Важким наслідком 

дезадаптації є стан напруженості і сторожкості новачків, зниження їхньої активності у 

навчанні, зниження інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на 

першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у 

життєвих планах. 

Отже,психологічна адаптація студентів до вищого навчального закладу носить 

специфічний характер, що визначається зокрема характером їхньої діяльності, 

умовами вузу. Процес соціально-психологічної адаптації характеризується низкою 

чинників, які впливають на адаптацію до умов навчання у вищому навчальному 

закладі.  

Серед них основними є: невизначеність мотивації вибору професії; нові умови 

діяльності у вузі, професійний інтерес, психічне здоров’я, інтелектуальний розвиток. 
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Socio-psychological adaptation of students of first-year students to higher 

educational establishments 

Today students make a significant, every day growing part of the population and plays 

a special role in solving important social, economic, political and moral problems of 

society. 

Adaptation as a social phenomenon is the process of incorporating a person into a 

new environment, in particular into a collective, becoming an actor there, an active 

functional part, object and subject of relations of this environment, transforming a new 

environment of the immediate environment into a means of life. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ 

 

Розгляд проблеми психологічного благополуччя молоді актуалізує необхідність 

вивчення їх соціально-психологічних характеристик. Центральні позиції 

інтерпретації психологічного благополуччя молоді: позитивні відносини з з іншими, 

позитивна оцінка себе, свого життя, здатність управляти власним життям та 

автономія. Вони є базовими смисловими утвореннями, які визначають психологічне 

благополуччя молоді. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, молодь, самовизначення, зрілість, 

екзистенційний вибір. 

 

Радикальні соціальні зміни сучасного суспільства торкаються різноманітних 

аспектів життя. Швидкі і непередбачувані перетворення викликають нестабільність 

суспільства; розвиток засобів масової комунікації, інформаційних технологій 

вимагають від людини більшої адаптації до соціуму, вмінь опанування новою 

ситуацією, оптимізувати життя в ньому. В психологічній науці з’являється нова 

галузь досліджень: дослідження психологічного благополуччя особистості 

Молодість є важливим етапом, на якому структура благополуччя продовжує 

формуватися та ускладнюватися. Саме в молодості за рахунок центральної зміни і 

перетворення відносин особистості до самої себе (розвиток самосвідомості), зрушень 

і зміцнення базових положень по відношенню до світу (світосприйняття і 

світовідчуття), а також встановлення і максимально можливе розкриття ключових 

відносин з іншими людьми (як встановлення інтимно - особистісних взаємозв'язків, 

так і ставлення в цілому до суспільства) - все це стає точкою заломлення якісних змін 

благополуччя особистості. Відносини стають ключовою детермінантою, яка 

характеризує ступінь самореалізації особистості, її розвиток і потенційне позитивне 

функціонування. Як вказує Л.І. Бершедова: «єдність якісних перетворень в цілісній 

системі відносин до світу, себе і людей детерміновано в цей критичний період 

складним процесом самовизначення як явища що вперше з’явилося, «афективного 

центру» соціальної ситуації розвитку». За результатами дослідження С.К. Летягіної, 

особливості формування благополуччя особистості взаємопов'язане з процесом 

пошуку ідентичності в період молодості. Цей період (який визначається віковими 

межами 16-17 - 24-25 років), стає особливим в онтогенезі, оскільки його змістом є 

становлення людини як суб'єкта власного розвитку [4]. Можна сказати, що суб'єкт в 

розумінні вітчизняної традиції (К. А. Абульханова-Славська, Д. Н. Ісаєв, 

В. І.Слободчіков) - це, з деякими застереженнями, досить близьке визначення 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9hH_24vNmP8bJriwF2m
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позитивно функціонуючої благополучної особистості в інтерпретації зарубіжних 

підходів (Дж . Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс). О.А.Ідобаєва зазначає, 

що специфіка психологічного благополуччя залежить від вікового етапу[1]. Багато 

дослідників юнацького періоду (Л. С. Виготський, К. Левін, К. Обуховський, К. Н. 

Поліванова, Х. Ремшмідт, В. І. Слободчіков, Е.Шпрангер, Д. Б. Ельконін, Б.Д. 

Ельконін , Е. Еріксон та ін.), зазначають ключову роль розвитку відносин в цей 

період. Особливість переходу від підліткового віку до молодості (16-17 років) багато 

в чому залежить від того, що в цей період життя різко проявляються не тільки 

ставлення людини до навколишнього світу, інших людей, але і її ставлення до себе 

[5]. Навколо цього вибудовується ще цілий спектр різних вікових завдань. Серед них: 

особистісне і професійне самовизначення (Л. С.Виготський, К. Н. Поліванова, 

В.І.Слободчіков, О. В. Хухлаєва, Д. Б. Ельконін), досягнення загальної соціальної, 

інтелектуальної та емоційної зрілості, емансипація від рідного дому, ідентифікація 

«Я», твердження Я-концепції, концепції життя, встановлення значущих взаємозв'язків 

з іншими людьми (Дж. Коул, Б. Лівехуд, Л. Холл, Е.Шпрангер, Е. Еріксон).  

Особливого значення сьогодні набуває проблема становлення особистості 

молодої людини, її дорослішання. Б.Г. Ананьєв стверджував, що кожна людина як 

особистість проходить свій життєвий шлях, в рамках якого відбувається соціалізація 

її як індивіда і формується соціальна зрілість. Зворотний полюс – інфантильність. 

Дорослішання сьогодні - це рішення кожної окремої людини. У цьому сенсі, від 

індивідуалізації (К. Г. Юнг) можна відмовитися, свідомо чи несвідомо «вибравши» 

стан неблагополуччя як найбільш звичного. І навіть за умови, реалізованої 

самоактуалізації, суспільство, яке раніше надавало моделі і алгоритми етапів 

дорослішання (радянське суспільство) в актуальній державній і соціальній ситуації 

вже не надає необхідну соціоідеологічну підтримку, та залишаює розмитими цінності 

і смисли. В цьому аспекті людина повинна сама і тільки сама вибирати - «бути їй чи 

мати» (Е. Фромм), стати дорослою особистістю або залишитися інфантильною. 

Втрачаються родинні стосунки і міжпоколінна трансляція створюють необмежене 

поле для пошуку ідентифікацій і смислів. Отже, психологічне благополуччя 

необхідно розглядати в соціальній ситуації розвитку особистості на даний момент.  

Значущість міжособистісних відносин і сформованого ставлення до інших 

розглядається в багатьох вітчизняних і зарубіжних підходах. Визначення ставлення до 

іншої людини та реалізація на цій основі міжособистісних відносин як 

центроформуючого компонента психологічного благополуччя, завжди 

підкреслюється діалогічність і діалектична природа особистості. С.Л.Рубінштейн 

підкреслював, що не існує «Я» поза взаємовідносин до «Ти». Метою досягнення 

благополуччя в цьому ракурсі може стати саме реалізація всіх можливостей, які 

створюються життям і діяльністю людини, «боротьба за вищий рівень людського 

існування». При цьому особливо актуальною проблема взаємовідносин молодої 

людини з іншими людьми стає в соціальній ситуації віддалення і відчуженості людей 

один від одного. Б.Г. Ананьєв вважав, що юнацький вік є сензитивним для розвитку 

основних соціальних мотивів і соціальних відносин особистості [1].  

Однак в сучасній ситуації розвитку все більш стає помітним зсув з емоційно-

смислової змістовності відносин на формально-прийнятний. За словами М. І. Лісіної, 

ставлення до світу, себе та інших взаємопов'язані генетично.  

В зарубіжній психології особлива увага приділяється відносинам як основному 

засобу досягнення благополуччя, способу одужання особистості. Відносини 

розглядаються як ті, що формують, детермінують й опосередковують позитивне 
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функціонування особистості та повну її реалізацію. В. Шутц вказує на існування 

таких міжособистісних потреб, які характерні для кожної людини - потреба в афекті, 

включенні і контролі Ступінь її реалізації та задоволення обумовлює ступінь 

гармонійного і повноцінного розвитку особистості, в той час як її незадоволення 

тягне за собою тенденцію до неблагополуччя. Один з ключових постулатів теорії В. 

Шутца закон відносної спадкоємності і безперервності - міжособистісні відносини 

дорослого є прямим наслідком досвіду відносин дитини в дитинстві зі значущими 

дорослими. Зіставляючи з теорією самодетермінації Р. Райана і Е. Деси, можна 

відзначити загальну точку перетину психодинамічних теорій і концептів 

благополуччя особистості: для здорового розвитку дитини необхідний автономний 

тип взаємодії з середовищем, коли значущі дорослі забезпечують установку на 

вільний вибір і рішення задач без явних кордонів і обмежень. Все це буде служити 

детермінантою вільної та відповідальної поведінки дорослої особи в період 

молодості. Для здійснення цілісного та гармонійного розвитку необхідно, щоб людині 

з самого дитинства були надані умови для свободи, можливість бути автономною та 

здобувати позитивний досвід взаємодії з іншими людьми.  
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Consideration of the problem of psychological well-being of young people highlights 

the need to study their socio-psychological characteristics. The central position is the 

interpretation of the psychological well-being of young man: positive relations with others, 

a positive assessment of oneself, his life, the ability to manage his own life and autonomy. 

They are the basic semantic formations that determine the psychological well-being of 

young man. 
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ВПЛИВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

Висвітлено чинники впливу римо-католицької церкви на формування молодого 

подружжя. Розглянуто особливості інтеграції фундаментальних християнських 

цінностей в інститут сім’ї, роль батька в родині. 

Ключові слова: подружжя, Римо-Католицька Церква, концепція шлюбу, 

суспільство, спільнота, модель навчання.  

Сім’я займає особливе місце в житті кожної людини і є важливим елементом 

соціальної структури. Сім’я є змінною конструкцією та підлягає модифікації, 

трансформації і приймає різні форми залежно від соціального середовища, в якому 

вона функціонує. 

Римо-католицька церква завжди оточувала сім’ю особливою опікою і в своїй 

системі цінностей окреслила взірець поведінки, який дозволяє відрізнити родину 

християнську від нехристиянських сімей. Це стосується як подружжя, його характеру 

та сутності, так і сім’ї [1, c.75]. Като 

лицька модель подружжя та сім’ї черпає свою доктринальну основу з навчання 

самого Ісуса Христа, апостольських листів, навчання Отців Церкви, а також з 

положень Другого Ватиканського Собору. Певні елементи католицької концепції 

шлюбу і сімейного життя опрацьовувались століттями, збагачувалися і оновлювалися 

новим змістом або пригадувалися та інтерпретувалися більш чітко [3]. 

Доктринальні основи католицької моделі шлюбу та сім’ї викладені в Євангеліях, 

особливо Св. Матвія і Св. Марка. За Євангелієм від св. Матвія Христос у відповідь на 

питання фарисеїв вчив: «Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх 

чоловіком і жінкою, і мовив: Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї 

жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лиш одне 

тіло. Що, отже, Бог получив, людина хай не розлучає» (Мт.19: 4-7). [2, c.28-29]. У цих 

словах висвітлено чотири основних елементи католицької моделі шлюбу: 

1) природний характер, який заснований на природному поділі людей відповідно до 

статі, що доповнюють один одного в любові; 2) моногамія, тобто відносини 

передбачають зв’язок одного чоловіка з однією жінкою; 3) нерозривність шлюбу; 

4) сакраментальний характер шлюбу, а саме: особлива благодать, яка примножує 

духовне багатство подружжя. У християнському шлюбі чоловік повинен 

обдаровувати свою дружину належною честю та повагою, а, насамперед, сприймати її 

як рівноправного партнера. Дружина ж має сподобатися чоловікові через достойну 

поведінку і красу душі [4, c.381]. 

Соціальне навчання Римо-католицької церкви ставить родину вище будь-якої 

іншої спільноти. Родина – це природна спільнота батьків з дітьми, яка розвивається на 

основі подружжя, і в той же час, це складова людського суспільства, на яку «Бог 

вилив Своє благословення плідності».  

В початкової Римо-католицькій церкві родину сприймали як основну ланку 

християнської громади, що має спеціальне завдання домашнього катехуменату, тобто 
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систематичне навчання доктрин Церкви, переказування релігійних повідомлень, 

виховання релігійного і морального між членами родини. За таких умов родина була 

центром релігійного життя. Особливу роль завжди відігравав батько родини, якому 

підпорядкувалися усі члени сім’ї. Його позиція в родині спиралася на систему 

релігійно-моральних норм. Вся система християнських цінностей передавалась 

молодим поколінням, що передбачає шлях родинної релігійної соціалізації, в якій 

брали участь батьки та старші [3]. 

Церква упродовж століть прагне інтегрувати фундаментальні християнські 

цінності в інститут сім’ї. Сім’я з точки зору цих цінностей і норм, не лише соціальний 

інститут, але, насамперед, релігійний інститут з особливими завданнями, і його члени 

виконують свою роль з метою виконання свого християнського покликання. Таке 

подружжя засноване на сакраментальному шлюбі між двома охрещеними особами 

протилежної статі, передбачає тривалість та плідність, а також релігійну соціалізацію 

дітей, для того, щоб ввести їх до спільноти Римо-католицької церкви. Позиції та ролі 

окремих членів сім’ї ієрархічно структуровані, чітко визначені, а їх реалізація 

розглядається з точки зору релігійних та моральних зобов’язань. Реалізація 

окреслених завдань починається з хрещення новонародженої дитини, навчання 

основних понять, цінностей і релігійних норм, забезпечення належної релігійної 

освіти, навчання молитви і літургії Римо-католицької церкви і сакраментальне життя. 

Отже, відбувається усвідомлення системи цінностей та релігійних норм, і цьому 

сприяє морально-релігійна атмосфера подружжя та приклад, який батьки дають дітям 

[4, c.390]. 

Родина для Римо-католицької церкви є найважливішою спільнотою освіти та 

виховання, а любов і доброзичливість є принципом подружнього життя, що 

передбачає виховання та формування особистості. Особливу роль у процесі 

соціалізації відіграють батьки, брати і сестри, бабусі та дідусі. Подружжя є першим і 

основним осередком, в якому дитина отримує свої перші та вирішальні правила, 

пов’язані з істиною і добром, дізнається, що означає кохати і бути коханою, і відтак, 

що означає бути особистістю. У родині дитина має усвідомити свою гідність і 

підготуватися до своєї єдиної та унікальної долі. [3] 
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СТРУКТУРА ІМІДЖУ ПОЛІТИКА: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У сучасній політичній свідомості вже достатньо закріпилось уявлення про 

імідж як про цінність, від наявності якого залежить успіх в індивідуальній та 

колективній діяльності. Тому наукові дослідження сутності іміджу, механізмів його 

формування, виявлення тенденцій та закономірностей його функціонування є кроком 

вперед у створенні загальної теорії іміджу.  

Ключові слова: імідж,політичне лідерство, місія, легенда, мета. 

 

Створення іміджу політика не є відкриттям ХХ століття. Однак тільки з 

розвитком техніки, появою радіо, телебачення, комп’ютерних технологій робота по 

створенню іміджу політика стала окремою професією, галуззю людської діяльності. 

Політичне життя сьогодні дуже швидкоплинне, політичні лідери національного 

масштабу практично кожного дня з’являються на екранах телевізорів, піддаються 

критиці зі сторони преси. Тому в сучасному демократичному суспільстві створення 

іміджу політика вимагає знань сучасних виборчих технологій, основ психології та 

соціології.  

Для більш глибокого аналізу проблеми формування іміджу політика варто 

згадати роботи, які поклали початок науковому аналізу масової психології (або 

«психології мас»). Насамперед варто відзначити класичну працю Г. Лебона 

«Психологія народів і мас». З критикою цього твору виступив З. Фрейд в роботі 

«Масова психологія та аналіз людського “Я”». В «Аналітичній психології» учня 

З. Фрейда К. Юнга, було сформульоване поняття «архетипу», були переглянуті 

положення фрейдизму, описаний феномен «колективного несвідомого» [2, 74].  

Проблема політичного лідерства в сучасному демократичному суспільстві є 

достатньо актуальною і гострою. Прихильник автократичної теорії лідерства 

У. Ліппманн [8, с. 89], справедливо відзначаючи тиск, що здійснюється на лідера 

суспільною думкою, зазначив, що лідери застосовують не ті кроки, які є необхідними 

та важливими для країни, а ті, які є популярними. Влада, таким чином, втрачає свою 

життєздатність. Однак, сама політична практика підтверджує, що далеко не всі лідери 

потрапляють під вплив суспільної думки. Критичний аналіз Е. Фроммом сучасних 

засобів масової інформації і маніпуляцій суспільною свідомістю з їх допомогою 

подібно до комерційної реклами міститься в його роботі «Мати чи бути?» [8, с.128].  

Американський досвід виборчих кампаній узагальнений в книзі Н. Полсбі та 

А. Вільдавського «Президентські вибори». У збірнику під редакцією Л. Сабато 

«Кампанії та вибори» зібрані ессе американських спеціалістів в цій сфері [9, с.134]. 

М. Еделман в книзі з характерною назвою «Створюючи політичний спектакль» 

досліджує драматургію виборів, взаємостосунків лідера та виборців. Г. Лассуел 

зробив значний внесок в дослідження впливу ЗМІ на масову психологію. 

Серйозне наукове підґрунтя склали праці українських науковців В. Андрущенко, 

М. Кармазіної, І. Кресіної, І. Кураса, Ю. Левенця, М. Пірен, Ф. Рудича, С. Телешуна, 
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Л. Шкляра, що містять результати опрацювання загальних питань розвитку 

демократії та аналіз практичних проблем розвитку політичних процесів та інституцій 

в Україні пострадянської доби. Теоретичному аналізу формування іміджу 

політичного діяча присвячені дослідження низки відомих вітчизняних авторів. 

Особливе значення займають праці В. Бебика, М. Варія, С. Кара-Мурзи, Л. Кочубей, 

В. Королька, Т. Ляпіної, В. Полторака, Г. Почепцова, Є. Тихомирової. У поданому 

аспекті варто відзначити роботи російських науковців Л. Гозмана, О. Дейнеки, 

Г. Дилигенського, Є. Єгорової-Гантман, Ф. Ільясова, Д. Ольшанського, В. Шепеля, 

Є. Шестопал.  

Спробуємо підійти до вияснення структури іміджу політика з технологічної 

сторони. З цієї точки зору, структура іміджу політика включає у себе місію, легенду, 

мету політика. 

Під місією політика розуміють «компонент символічної структури іміджу, що 

містить оціночну і емоційно забарвлену інформацію про те, задля чого політик існує в 

суспільстві і займається своєю діяльністю, у чому полягає зміст його існування в 

даній якості» [4, с. 89]. Відповідно, в місії політика повинні бути відображені 

суспільно значимі, реально існуючі, реалізовані політиком завдання. Політики, які 

окрилені місією, в кризові періоди життя суспільства стають «пророками», 

«спасителями Вітчизни», «мудрими володарями». У далекому минулому їм 

приписували кваліфікацію «божественний». Зміст і глибина поняття місії 

розкриваються в сукупності з поняттями легенда і мета політика. 

Під легендою політика в технологічному аспекті мають на увазі «дивовижну 

незвичайну історію політика», в якій він представлений як «герой» і з самого початку 

покликаний для виконання важливої місії, яка відображає очікування та прагнення 

всіх чесних та порядних людей [3, с. 192]. В цьому розумінні легенда припускає 

символізацію політика. У результаті виникає його імідж, в якому «перемішалися 

правда і брехня, реальні досягнення і фантазії виборців» про політика. Легенда 

виступає генератором смислів, які реалізуються в рекламних кампаніях, масових 

акціях, інформаційних потоках. Створення легенди політика відносять до однієї із 

найбільш складних та ювелірних за своїм змістом і значимістю завдань 

іміджмейкінгу.  

Таким чином, легенда по суті включає у себе місію і мету. Можна, навіть, 

сказати, що легенда цементує структуру іміджу політика. За змістом вона 

вибудовується на основі біографічних, особистих досягнень (реальних і надуманих) 

політика і його передвиборчих обіцянок. 

Якщо у ході формування іміджу політика буде відсутній хоча би один із 

названих його структурних елементів або вони не будуть погоджені один з одним – 

імідж втрачає свою цілісність. Він або набуває формального характеру, або 

руйнується і стає негативним. 

Як ми уже відзначали, імідж політика представляє собою соціально-

психологічний феномен. Він є символічним образом суб’єкта, який виникає в процесі 

взаємодії політика з виборцями. Цей образ виникає як результат тиражування іміджу 

політикам різними ЗМІ. У цьому розумінні особливість структури іміджу політика 

полягає в тому, що кожен із його структурних елементів (місія, легенда, мета) 

виражаються у вигляді конкретних висловлювань політика, в публічних виступах, або 

у донесенні свого послання виборцям за допомогою політичної і соціальної реклами. 

Відповідно, в ході сприйняття цієї інформації електоратом відбувається процес 

верифікації або фальсифікації представленого іміджу політика. 
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Місія, легенда і мета, як структурні компоненти іміджу політика, артикулюються 

і самими політиками у спілкуванні з виборцями і засобами масової інформації. І від 

того, як буде подавати свій образ політик, безумовно, залежить міра його успіху. 

Окремі дослідники іміджу політика взагалі зводять його до особистісних 

характеристик політика. Зовнішність, одяг, аксесуари, манери, зачіска, хода, голос, 

жести,інтелект, компетентність. Цінності, хобі, емоційна виразність, енергія, почуття 

гумору, артистизм, стиль спілкування та багато іншого з цієї точки зору визначають 

суть іміджу політика. Однак притримуватись позиції про те, що виборці підтримають 

того чи іншого політика за зачіску, галстук чи зовнішність – це спрощення проблеми. 

Ми погоджуємось з думкою тих авторів, які не заперечують важливості зовнішніх, 

індивідуальних характеристик політика, роблять акцент все таки на визначальне 

значення в структурі іміджу – місії, легенді, меті. Орієнтований на сприйняття імідж 

існує, як правило, в конкурентному середовищі. Тому, якщо, наприклад, в легенді 

політика виявляться невідповідності, опоненти в першу чергу звернуть увагу на них і 

в останню чергу – на колір волосся, погляд [4, с. 108]. 

Проблема політичного лідера у вимірі його психологічних якостей не 

обмежується наведеними вище аспектами. Її ґрунтовне опрацювання потребує 

подальшого різнопланового вивчення, яке передбачало б занурення як в теорію 

питання, так і проведення цілеспрямованих різнорівневих емпіричних досліджень. Не 

можна не зважати й на те, що мірою розвитку суспільства змінюються погляди на 

преференції в образі політичного лідера Це зумовлює необхідність систематичного 

відстеження поцінувань електорату в цьому напрямі та їх співвіднесення з 

конкретними особами, що дасть змогу одержати реальну картину дійсно бажаного 

політичного лідера. 
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Technological aspects of the politician image structure 

Image as value that plays an important role in individual and collective activity has 

been established as a part o political consciousness. Thus, the scientific investigations of the 
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political image, the main principals, regularities and recent trends of it creation and 

development is a weighty contribution to modern general theory of image development. 
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КІБЕРПСИХОЛОГІЯ ЯК ІНДИКАТОР  

ЕКОЛОГІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

 

У статті розглядаються перспективні напрями психологічного дослідження 

інформаційно-комунікативного простору в різних видах інтернет-спільнот на рівень 

їх екологічності. Зосереджується увага на становленні такої галузі психологічної 

науки як кіберпсихологія. Розкриваються такі поняття як: інформаційний простір, 

кіберпсихологія, інтернет-суспільство, інформаційно-психологічні потоки 

(марафони). 

Ключові слова: кіберпсихологія, інформаційно-психологічний вплив, інтернет-

суспільство, інтернет-спільноти, інформаційно-комунікативні марафони, інтернет-

комунікації  

 

У теперішній час суспільство опинилося в залежності від різноманітних систем 

інформаційно-комунікативних потоків. Ці потоки (марафони), в свою чергу, 

створюються у всіх основних сферах, на які наше суспільство історично поділилося: 

матеріальній, духовній (релігійній), управлінській та соціальній. Сучасний 

інформаційний простір виступає однією з домінантних технологій впливу на ті чи 

інші суспільні перетворення в державі та суспільстві в цілому. Це пов’язано з тим, що 

сьогодення характеризується інтенсивним застосуванням різноманітних методів 

інформаційного, психологічного, технологічного пресингу в інформаційно-

комунікативному середовищі. За допомогою технологічного інструментарію 

інформаційний простір впливає на свідомість, психіку як окремої особистості та мас. 

А це, в свою чергу, вказує на те, що сучасне суспільство знаходиться, в більшості 

випадків, під впливом глобального медіапростору.  

З цього приводу потрібно зазначити, що конструктивність інформаційно-

комунікативної методології соціально-психологічного впливу полягає у застосуванні 

ефективних засобів щодо вирішення різноманітних конфліктів, викриття відповідних 

маніпулятивних інваріацій у політичній, економічній і соціальній сферах та може 

виступати однією з домінант процесу розвитку особистості. Хоча, сучасні технології 

інформаційного-психологічного впливу можуть мати і негативний характер. Це 
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пояснюється тим, що технологічний прогрес в інформаційній сфері рухається дуже 

швидкими темпами у своєму становленні, застосовуючи не завжди перевірений 

практичний інструментарій інформаційно-психологічного впливу на рівень своєї 

екологічності. Справа в тому, що одні й ті ж самі методи та прийоми інформаційно-

психологічного впливу можуть бути як екологічними так і неекологічними на 

суспільному рівні [6]. Тому виникає дуже велика необхідність аналізу ґрунтовного 

розуміння суспільних наслідків розвитку інформаційно-комунікативних потоків 

(марафонів) сьогодення щодо рівня їх екологічності.  

На сьогоднішній момент становлення нашого суспільства одним із ключових 

понять інформаційного простору та інформаційно-психологічної безпеки є 

інформаційно-психологічний вплив, який може бути визначений як інформаційний чи 

енергоінформаційний вплив на психіку людини [1]. Цей вплив може бути досить 

небезпечним для соціуму з тієї причини, що володіє великим технологічним 

інструментарієм, який не до кінця досліджений на рівень екологічності. На думку 

В.Баришполец, інформаційно-психологічний вплив характеризується тим, що впливає 

на сприйняття людиною реальної дійсності, а також на її поведінкові функції та, в 

деяких випадках, на функціонування органів і систем людського організму [1, c.69]. 

Інформаційно-психологічний вплив є різновидом психологічного – це спосіб 

впливати на людей (індивідів, групи та суспільство), з метою зміни ідеологічних і 

психологічних структур їх свідомості та підсвідомості, трансформації емоційних 

станів, стимулювання відповідних типів поведінки із застосуванням різноманітних 

способів явного чи психологічного примусу до виконання тих чи інших дій [5]. 

Як зазначає В.Баришполец, «інформаційно-психологічний вплив виступає як 

інтегративний фактор, який, в свою чергу, сприяє утворенню різноманітних структур 

суспільства. Будь-яка людина як особистість, активний соціальний суб’єкт, носій 

певного світогляду, який володіє відповідним рівнем правосвідомості та менталітету, 

духовними ідеалами та ціннісними установками, може піддаватися безпосередньому 

інформаційно-психологічному впливу, що трансформуючись через його поведінку, 

діяльність (чи бездіяльність), впливає на соціальні об’єкти, різноманітні системо-

структурні та функціональні організації. Тобто, з допомогою технологій 

інформаційно-комунікативного впливу можна змінювати не тільки індивідуальну 

свідомість, але й групову, масову та суспільну. Цей вплив може бути як позитивний, 

так і негативний» [1, с.69].  

Отже, стрімкий розвиток засобів масової комунікації та технологічного 

інструментарію соціально-психологічного впливу надає необмежені можливості для 

здійснення впливу на психіку окремої особистості чи групи. Тому на сьогоднішньому 

етапі становлення нашого суспільства виникає нагальна потреба постійного 

дослідження інформаційно-комунікативного простору на рівень його екологічності. У 

цьому напрямі дослідження соціальних і психологічних факторів вимагають новітніх 

конструктивних розробок на теренах інформаційного простору, які були б побудовані 

на технологіях екологічного впливу щодо спрямованості індивідуальної свідомості 

особистості та змін її ціннісних пріоритетів. 

На думку Л.Чуйкової, такі дослідження мають значення у виявленні умов 

формування типу екологічної свідомості. Виявлення цих факторів є дуже важливим, 

наприклад, для розробки педагогічних засобів і способів формування екологічної 

свідомості тощо. Як зазначає авторка, екологічна свідомість формується під впливом 

соціальних факторів, інформаційного простору соціальної системи, просвітницької 

діяльності окремих особистостей, а також в процесі освіти [7]. У процесі вивчення 
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екологічності інформаційного простору з’явилися поняття, які вимагають нагальних 

досліджень. До них можна віднести такі як: інформаційний домінізм, інформаційна 

анархія, інформаційний екоцид тощо.  

На нашу думку, найбільша перспектива в здійсненні такого дослідження є в 

кіберпсихології. Як зазначає О.Войскунський, кіберпсихологія – це галузь психології, 

яка об’єднує методологію, теорію та практику дослідження видів, способів і 

принципів застосування людьми соціальних сервісів Інтернету, які, в свою чергу, 

побудовані на основі комп’ютерних і комунікативних технологій. Автор вказує на те, 

що кіберпсихологія присутня нині у всіх розділах психологічної науки. Крім цього, на 

думку науковця, сучасні кіберпсихологічні дослідження можуть бути названі 

комплексними всередині психологічної науки.  

Так, наприклад, О.Белінська виокремлює такі основні соціально-психологічні 

напрями прикладних досліджень Інтернет-комунікації: 1) вивчення специфіки 

комп’ютерно-опосередкованого спілкування (особливостей електронного дискурсу, 

закономірностей нормоосвітніх аспектів в Сітці, характеристик атрибутивних 

процесів тощо); вивчення характеру впливу Інтернет-комунікації на особистість 

користувача (особливостей його мотиваційної сфери, самопрезентацій та 

ідентифікаційних структур); вивчення специфічної поведінкової феноменології тощо 

[2]. Ми вважаємо, що, в першу чергу, потрібно досліджувати в інформаційному 

просторі технології інформаційно-психологічного впливу.  

Отже, на сьогоднішньому етапі становлення інтернет-суспільства потрібно 

досліджувати інтернет-спільноти на їх рівень екологічності: пошукові машини, 

інформаційні портали, сайти новин, соціальні сітки, сайти знайомств, чати, 

блогосферу, сайти-сервіси, форуми, інтернет-магазини, корпоративний Інтернет, 

«сайти для дорослих», ігровий Інтернет тощо. На нашу думку, саме кіберпсихологія у 

взаємодії з іншими науками має виступити основним індикатором рівня екологічності 

інформаційно-комунікативного простору.  
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Cyberpsychology as an indicator of ecological aspects in informational-

communicative space 
The perspective approaches to psychological research of the informational-

communicative matters in different types of internet-communities and their ecological 

features/peculiarities are reviewed in paper. Authors make a stress on the cyberpsychology 

formation as a branch of psychological science. Concepts of informational space, 

cyberpsychology, internet community, informational-psychological streams (marathons) are 

discussed also. 

Key terms: cyberpsychology, informational-psychological influence, internet society, 

internet community, informational-communicative marathons, internet communications 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЧИННИК  

СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

 

Проаналізовано поняття «соціальна мережа», висвітлено її вплив на 

формування соціалізації молодого покоління. Виділені способи впливу соціальних 

мереж на підростаючу особистість. Охарактеризовано процес кіберсоціалізації, 

який стає замінником процесу соціалізації. Показано переваги та недоліки 

користування соціальними мережами молодим поколінням. 

Ключові слова: віртуальний світ, кіберсоціалізація. молоде покоління, 

соціалізація, соціальна мережа.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В останні роки популярність 

соціальних мереж серед молоді повсякденно зростає. Не викликає сумніву той факт, 

що соціальні мережі мають значний вплив на життя їх користувачів, але існують 

певні розбіжності стосовно оцінки характеру цього впливу.  

З одного боку соціальні мережі відкривають для людини чудові можливості 

полегшити спілкування на відстані, знайомитись з новими людьми, стежити за 

суспільно-політичними чи культурними новинами. Проте, соціальні мережі 

надзвичайно потужно впливають на розумову діяльність людини, що призводить до 

серйозних відхилень у розвитку організму та викликають не лише звикання, але й 

різноманітні захворювання. 

 На сьогоднішній день соціальні мережі міцно увійшли в повсякденне життя 

людини. Кількість користувачів по усьому світу вимірюється мільйонами.  

mailto:lukashchu4ka@gmail.com
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Над даною проблематикою працювали такі вчені, як І.В. Пампуха, 

Н.М.Волошина, О.С. Мукогоренко та Л.О. Ряба, Ю.А. Данько та ін., які вивчали роль 

інтернет-мереж в житті молодих людей. Проблему впливу інтернету на соціалізацію 

та особистісний розвиток молоді досліджували такі науковці: Т.О.Галіч, К.К. Коваль, 

Я.А. Деркаченко, В. Мельник, О.С. Чигін, А.Юр’єва та інші.  

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток технологій, на яких 

формується сучасне інформаційне суспільство привело сучасний світ до утворення 

нової форми суспільства – глобального суспільства, котре формується через 

комп’ютерні мережі інтернету. Можливості всесвітньої павутини впливають на різні 

сфери життя і діяльності людини, що призводить, в тому числі, і до виникнення нових 

видів соціальних відносин та організаційних структур.  

Під соціальною мережею розуміється інтерактивний багато користувальницький 

веб-сайт, зміст якого наповнюється самими учасниками мережі. У 1995 році Ренді 

Конрадом була створена перша соціальна мережа (у сучасному розумінні) - 

Classmates.com. У наступні кілька років з'явився не один десяток аналогічних сервісів, 

які отримали назву «соціальні мережі». Творці таких мереж орієнтувалися на 

задоволення людської потреби в самовираженні. І в першу чергу під цей вплив 

потрапляє молодь [3]. 

Молодь є найбільш соціально-активною частиною населення, яка є 

перспективною групою громадян, здатною забезпечити реалізацію ключових 

напрямків розвитку суспільства. Молодь – це суспільно диференційована соціально-

демографічна група, що виділяється на основі сукупності вікових характеристик, якій 

притаманні специфічні фізіологічні, соціально-психологічні, теоретико-пізнавальні, 

культурно-освітні та інші властивості [5]. 

Оскільки ціннісні орієнтації молоді як соціально-демографічної групи 

знаходяться в процесі формування і потребують певного часу для інтеріоризації, 

молоді люди відчувають велику залежність від різноманітних зовнішніх факторів, до 

числа яких відносять інтернет-комунікації. Під впливом мережевого суспільства 

змінюється їх стиль життя (звичні канали отримання інформації, характер 

міжособистісних взаємодій, структура дозвілля), відбувається інтенсивне вироблення 

нових моделей взаємодії з середовищем[4]. 

С.А. Данилов розглядає соціалізацію особистості, зважаючи на інтернет-

фактори, у двох вимірах. По-перше, це соціалізація у віртуальному кіберпросторі, 

коли суб’єкт засвоює норми і цінності, моделі поведінки в мережевому просторі, 

інтегрується в мережеві інтернет-спільноти. Показниками цього є рівень 

комп’ютерної та інформаційної грамотності людини, знання правил і наявність 

навичок взаємодії в інтернет-просторі. По-друге, це соціалізація в реальному світі 

через віртуальний вимір. Інтернет виступає не тільки потужним агентом вторинної 

соціалізації, але й виграє конкуренцію у соціальних інститутів, які реалізують 

первинну соціалізацію. Цьому сприяє динаміка сучасного життя, криза традиційних 

соціальних інститутів і цінностей. Вчений стверджує, що інтернет соціалізує більшою 

мірою, аніж агенти реальної соціалізації [6]. 

Поява мережевого суспільства провокує особистість на можливу зміну вже 

засвоєних з дитинства норм і цінностей. На думку російського вченого Чистякова, в 

інтернеті народжується новий вид соціалізації, який не можна зводити ні до 

первинної, ні до вторинної соціалізації, оскільки він здійснюється всередині 

віртуального простору, а його результати позначаються на реальному соціальному 

оточенні. Поєднання життя індивіда в реальному і віртуальному просторах вчений 
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позначив терміном – „третинна соціалізація”, підкресливши, що новий вид 

соціалізації може мати різну спрямованість і, відповідно, двоякий результат: 

забезпечувати розвиток як позитивної життєвої орієнтації, засвоєної в результаті 

первинної і вторинної соціалізації в реальному соціумі, так і негативної – призводити 

до десоціалізації в реальному соціумі [9].  

Сучасні процеси також дозволяють говорити і про явище кіберсоціалізації, яке 

стало актуальним в рамках розвитку інформаційної цивілізації. Більшість молодих 

людей переносять створені в віртуальному світі соціальні норми на реальні 

відносини, руйнуючи тим самим сформовані нормативні підвалини суспільства, які за 

останні десятиріччя сильно деформувалися, а їх віртуалізація призводить до ще 

більшої деформації соціальної свідомості й поведінки [7].  

Кіберсоціалізація людини – це соціалізація особистості в кіберпросторі, процес 

зміни структури самосвідомості особистості, який відбувається під впливом і в 

результаті використання ним сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій в 

контексті життєдіяльності. Кіберсоціалізація людини особливо яскраво відбувається в 

інтернет-середовищі, внаслідок використання його ресурсів і в процесі комунікації з 

віртуальними агентами соціалізації, з якими людина зустрічається і спілкується в 

соціальних мережах, у процесі переписки по e-mail, на форумах, в чатах, блогах, 

online-іграх. У процесі кіберсоціалізації у людини виникає цілий ряд нових очікувань 

та інтересів, мотивів і цілей, потреб і установок, а також форм психологічної та 

соціальної активності, безпосередньо пов’язаних з фактично новим віртуальним 

життєвим простором людини [4]. 

Останнім часом вчені, які досліджують інтернет як один з агентів соціалізації, 

вважають, що можливими проявами кризових форм інтернет-соціалізації є: негативні 

залежності, компульсивна (нав’язлива) віртуальна поведінка, занурення в світ 

внутрішніх переживань (коли зменшується потреба в активному засвоєнні 

зовнішнього середовища). До цих кризових форм можуть призводити онлайн-ігри з 

елементами насилля, що в свою чергу сприяє зростанню агресивної поведінки молоді 

в реальному середовищі. Також мережеве суспільство може сприяти засвоєнню 

асоціальних, антиправових установок, які засвоюються і відтворюються в реальному 

світі [4]. 

В процесі інтернет-спілкування створюється особливий простір (віртуальна 

реальність), де виникають нові правила та закони поведінки. До основних рис 

інтернет-спілкування, що змушують користувачів більше часу проводити on-line, 

відносять: анонімність, яка може призвести до безкарності, розкутості і 

безвідповідальної поведінки учасників спілкування; відсутність невербальної 

інформації і виникнення установки на бажані риси партнера; добровільність 

контактів; стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у 

створенні спеціальних знаків для позначення емоцій; прагнення до нетипової, 

ненормативної поведінки; залежність від співрозмовника у спілкуванні, як наслідок 

порушення безпосереднього живого спілкування; відсутність єдності простору і часу; 

характер спілкування майже завжди письмовий. 

До особливостей впливу мережі інтернет на соціалізацію молоді С.А.Пирочкіна 

та О. П. Погорєлова відносять:  

– комунікацію молоді, яка набуває різних форм (при цьому може відбуватися 

зміна імені, віку, приписування собі неіснуючих досягнень, підвищення статусу);  

– наявність власного (інтимного) світу, в якому немає доступу стороннім 

особам;  
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– відсутність відповідальності і контролю над діяльністю молодої людини, 

підлітка;  

– реалістичність процесів і повне абстрагування від оточуючого світу;  

– можливість виправити будь-яку помилку шляхом неодноразових спроб, 

змінити віртуальну реальність;  

– можливість самостійно приймати будь-які рішення (в межах мережі), 

незважаючи на наслідки, до яких вони можуть призвести [8]. 

Інтернет-спілкування характеризується як глибоко особистісний, психологічно 

насичений процес. Внаслідок відсутності прямого контакту виникає ефект 

«психологічної анонімності» – особистісна захищеність від зовнішнього контролю. 

Людина отримує можливість розкритися, актуалізувати індивідуальні мотиви та 

установки, проявити найбільш глибокі індивідуальні детермінанти власної поведінки 

[1]. 

У соціальних мережах користувачі також можуть задовольнити потреби у 

самовираженні та самореалізації. Таким чином, молоді люди використовують 

соціальні мережі для демонстрації особистої позиції щодо обговорюваних питань, 

власних досягнень, розробок або творчості. Схвальні відгуки і підтримка значно 

підвищують самооцінку людини та виступають заохочуючим фактором на шляху 

розвитку творчих здібностей особистості. В цьому випадку для значної частини 

користувачів самовираження стає важливішим мотивом для використання соціальних 

мереж, ніж спілкування або отримання інформації. На сьогодні функція соціальних 

мереж як майданчика для реалізації потреби в самореалізації значно розширилась, 

наприклад, стати відомим без вкладення значних коштів у рекламу і піар набагато 

реальніше, ніж колись [2]. 

Висновки. Соціальні інтернет-мережі дають можливість використання інтернету 

для взаємодії і взаємозв'язку значної кількості суб’єктів з метою встановлення 

дружніх стосунків, сумісного вирішення певних завдань або обміну інформацією. 

Вони значно спростили спілкування людей і дозволяють організувати комунікацію 

людям з різних частин планети в режимі реального часу. Незважаючи на доволі 

короткий термін існування, рівень популярності соціальних інтернет-мереж зростає в 

усьому світі, Україна не є винятком. 

Молодь, яка складає найчисельнішу групу користувачів соціальних інтернет- 

мереж, активно залучається до них, вважаючи їх більш зручним та доступним 

засобом спілкування та обміну інформації. Інтернет-мережі впливають на 

соціалізацію особистості, яка перетворюється у кіберсоціалізацію і призводить до 

різних наслідків як для особистості окремо, так і для суспільства загалом. Водночас, 

корисним чи шкідливим буде використання соціальних мереж для користувача, 

безпосередньо залежить від сформованих в нього навичок інформаційної культури і 

грамотності. 
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