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ЗАСАДНиЧІ ІДЕї РЕАлІЗАЦІї КульТуРОлОГІЧНОГО ПІДХОДу  
ДО НАВЧАННя лІТЕРАТуРи В НАуКОВО-МЕТОДиЧНОМу ДОРОБКу 
ВЧЕНиХ 50-х–70-х РР. ХХ СТОлІТТя
FUNDAMENTAL IDEAS OF THE CULTUROLOGICAL APPROACH  
TO TEACHING LITERATURE IN THE SCIENTIFIC AND METHODICAL 
ACHIEVEMENTS OF THE SCIENTISTS OF THE XX CENTURY, 50-70 YEARS

Розділ 1. загальна педагогіка та істоРія педагогіки

У статті на основі вивчення процесу реалі-
зації культурологічного підходу в теорії та 
історичній практиці шкільної літературної 
освіти розглянуто особливості навчання 
літератури на культурологічних засадах 
у закладах загальної середньої освіти УРСР 
у 50-х–70-х рр. ХХ століття. Акцентовано 
на недостатньому конструктивно-кри-
тичному осмисленні сучасними вченими 
окресленої проблеми, представленої в нау-
ково-методичному доробку вчених зазначе-
ного історичного періоду. Проаналізовано 
позитивну динаміку в навчально-мето-
дичному забезпеченні уроків літератури 
в закладах загальної середньої освіти УРСР 
у 50-х–70-х рр. ХХ століття, спрямовану 
на супровід роботи вчителя на культуро-
логічних засадах (методичні рекомендації 
щодо використання творів суміжних видів 
мистецтв, методичні посібники у вигляді 
альбомів, ілюстрованих таблиць, ювілей-
них випусків, призначених для використання 
на уроках літератури з метою ознайом-
лення учнів із репродукціями портретів 
митця в різні періоди життя; живописними 
полотнами, присвяченими художнім творам 
автора; словесними коментарями, цита-
тами з творів, спогадами сучасників, урив-
ками з творів художньої літератури тощо). 
Висвітлено досвід роботи провідних уче-
них-методистів 50-х–70-х рр. ХХ століття 
(Є. Адамов, В. Голубков, А. Гончаров, А. Кор-
жупова, Г. Розенблат, А. Сотников, М. Щиря-
ков, А. Щукін), у якому представлено осо-
бливості використання наочності на уроках 
літератури як одного з дієвих засобів реалі-
зацій культурологічного підходу в шкільній 
літературній освіті. Окреслено можливості 
актуалізації продуктивних надбань учених-
методистів другої половини ХХ століття 
для розвитку сучасної теорії й практики 
навчання літератури на культурологічних 
засадах у шкільній освіті України. 
Ключові слова: заклади загальної середньої 
освіти в УРСР у 50-ті–70-ті рр. ХХ сто-
ліття, уроки літератури (української та 
російської), культурологічний підхід до 
навчання літератури, принцип наочності, 
суміжні види мистецтв, науково-методич-

ний доробок учених 50-х–70-х рр. ХХ сто-
ліття.

The article deals with the peculiarities of teach-
ing literature on culturological basis in the gen-
eral secondary education institutions of the 
USSR in the 1950-1970 based on the study of 
the implementation process of the culturological 
approach in the theory and historical practice of 
school literary education. Emphasis is placed on 
a lack of constructive and critical understanding 
by modern scientists of the outlined problem 
presented in the scientific and methodical works 
of scientists of this historical period. Positive 
dynamics in educational and methodical sup-
port of Literature lessons in the general second-
ary education institutions of the USSR in the 
XX century, 50-70 years is analyzed, which is 
aimed at supporting the teacher work on a cul-
turological basis (methodical recommendations 
for the use of works of related arts; methodi-
cal textbooks in the form of albums, illustrated 
tables, anniversary editions, intended for the 
use in Literature lessons to acquaint pupils with 
reproductions of writer portraits in different peri-
ods of his life; paintings dedicated to the author’s 
art works; wordy comments, quotes from works 
of art, memoirs of contemporaries, excerpts from 
fiction works, etc.). It is covered the experience 
of leading methodologists of the XX century, 
50-70 years (E. Adamov, V. Holubkov, A. Hon-
charov, A. Korzhupova, H. Rosenblatt, A. Sot-
nikov, M. Shchiriakov, A. Shchukin), which pres-
ents the peculiarities of the use of visualization in 
Literature lessons as one of the effective means 
of realizing the culturological approach in school 
literary education. Possibilities of actualization 
of methodologists’ achievements of the second 
half of the twentieth century for development of 
modern theory and practice of teaching Litera-
ture on culturological bases in school education 
of Ukraine are outlined.
Key words: general secondary education insti-
tutions in the USSR in 50-70 years of the XX cen-
tury, Literature lessons (Ukrainian and Russian), 
culturological approach to teaching Literature, 
the principle of visualization, related arts, scien-
tific and methodical achievements of the XX cen-
tury, 50-70 years.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
в умовах нової української школи актуальності 
набуває питання вивчення літературних творів 
в аспекті загального культурного руху на певному 
історичному етапі, у зв’язках з живописом, музи-
кою, кіно та іншими видами мистецтва; розгляд 
літературних творів у контексті вітчизняної і сві-

тової культури, історії, мистецтва, філософської 
думки, у взаємозв’язках з іншими текстами. компе-
тентнісні орієнтири сучасної шкільної освіти спря-
мовані на формування загальнокультурної компе-
тентності учнів, що посилює тенденцію реалізації 
культурологічного підходу до навчання, зокрема 
й літератури. в умовах сьогодення цінними є 
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педагогічні здобутки попередніх історичних періо-
дів, які презентують кращі зразки методики літе-
ратури як важливого складника пізнання процесу 
розвою літератури. Проте підходити до спадщини 
минулого потрібно свідомо, вибірково, критично, 
звертаючи увагу на найцінніші педагогічні ідеї, що 
можуть бути корисними для навчання, виховання 
й розвитку сучасних школярів.

отже, перспективність і відносно недостатнє 
конструктивно-критичне осмислення сучасними 
вченими процесу реалізації культурологічного під-
ходу в теорії та практиці шкільної літературної 
освіти україни підтверджують важливість дослі-
дження проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у контексті предметного поля дослідження цін-
ними є наукові розвідки сучасних учених-педаго-
гів, які розглядають актуальні питання освіти, її 
історії та сучасності: історію освіти, педагогічної 
думки, громадсько-просвітницького руху в укра-
їні (л. Березівська, н. Гупан, н. дічек, м. Євтух, 
н. коляда, о. Петренко, о. радул, о. сухомлин-
ська, в. Федяєва й інші); педагогічну спадщину 
відомих словесників (і. албул, м. Богуславський, 
о. Головинська, н. демченко, т. донська, с. Єлпа-
тьєвський, в. ісаченко, а. кришко, і. мандель-
штам, Г. меркін, л. новаківська, м. Халанський, 
н. цвєткова й інші).

Проблему культурологічного підходу в освіті 
розглянуто в працях і. Балхарової, Є. Бондарев-
ської, м. Бастуна, в. Гури, і. Зязюна, а. Погодіної, 
Є. Фортунатової, і. колмолгорової, о. рудницької, 
в. сластьоніна, Г. тарасенко, о. тюрдьо та інших 
учених. науково-педагогічні пошуки щодо реаліза-
ції культурологічного підходу в умовах шкільного 
літературного навчання висвітлено в методичних 
працях таких учених, як т. Бугайко, а. вітченко, 
н. волошина, в. Гладишев, с. Жила, о. ісаєва, 
Ж. клименко, о. куцевол, в. маранцман, л. мірош-
ниченко, Є. Пасічник, в. Пустохіна, З. рез, с. сафа-
рян, Г. токмань, в. Шуляр, т. Яценко та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. аналіз науково-методичної 
літератури засвідчив, що проблема культурологіч-
ного підходу до навчання літератури (української 
та російської) у закладах загальної середньої 
освіти урср у 50-х–70-х рр. ХХ століття не була 
об’єктом системного дослідження й рефлексії 
досвіду вітчизняної літературної освіти. у робо-
тах сучасних науковців недостатньо висвітлено 
динаміку педагогічних явищ, характерних для пев-
них суспільно-політичних і соціально-культурних 
умов зазначеного історичного періоду, не акцен-
товано належної уваги на розкритті особливостей 
навчання літератури на культурологічних засадах 
у закладах загальної середньої освіти урср.

Мета статті – на основі вивчення процесу 
реалізації культурологічного підходу в теорії та 

історичній практиці шкільної літературної освіти 
україни дослідити генезис педагогічних і методич-
них ідей, відображених у науково-методичному 
доробку вчених 50-х–70-х рр. ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. варто наголо-
сити, що в період з 1950 по 1970 рр. у методиці 
викладання літератури (української та російської) 
актуалізується інтерес учених-методистів до про-
блеми використання наочності на уроках літера-
тури як одного з дієвих засобів реалізацій культу-
рологічного підходу в шкільній літературній освіті. 
так, у програмах із літератури, датованих почат-
ком 1950-х рр., указано лише на можливість вико-
ристання суміжних видів мистецтв у процесі поза-
класної роботи (відвідування музеїв, перегляд та 
обговорення театральних постановок, кінофіль-
мів). у чинній на той час програмі з української 
літератури в пояснювальній записці знаходимо 
методичні рекомендації щодо використання творів 
суміжних мистецтв (театру, музики, живопису, архі-
тектури) на уроках літератури з метою їх аналізу, 
зіставлення; проведення екскурсій у літературні 
музеї, музеї живопису і скульптури в позаурочний 
час задля розширення знань учнів, ознайомлення 
з різними видами мистецтв, а також актуалізації 
самостійної роботи школярів з перегляду докумен-
тів, фотографій, написання творів тощо [4, с. 12].

Позитивною тенденцією на етапі становлення 
культурологічного підходу було те, що в 50-х рр. 
ХХ століття збільшилася кількість альбомів, які 
видавалися у вигляді методичних посібників для 
вчителів середньої школи, а також спеціальних юві-
лейних випусків, призначених для використання на 
уроках літератури, а саме: «м.о. некрасов у пор-
третах та ілюстраціях» (1950), «м.в. Гоголь у пор-
третах, ілюстраціях і документах» (1953) тощо. 
у зазначених методичних посібниках і ювілейних 
випусках подано систематизований матеріал щодо 
вивчення біографії письменника на уроці, ана-
лізу його творчої спадщини, а саме: репродукції 
портрета митця в різні періоди життя; живописні 
полотна, присвячені художнім творам автора; сло-
весні коментарі, цитати з творів, спогади сучасни-
ків, уривки з творів художньої літератури тощо.

вартими уваги наочними посібниками, вида-
ними на початку 50-х рр. ХХ століття, є також 
ілюстровані таблиці, що містили значну кількість 
репродукцій картин художників та ілюстрації до 
художніх творів письменників ХіХ століття. Проте їх 
суттєвим недоліком було чорно-біле зображення, 
а також замалий формат, що не давало учителеві 
змоги повноцінно, з належним навчально-вихов-
ним ефектом використовувати пропонований ілю-
стративний матеріал на уроках літератури.

Проблема використання засобів наочності 
на уроках літератури набула особливої актуаль-
ності в працях методистів і вчителів-практиків 
другої половини ХХ століття. так, в. Голубков 
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у методичних працях акцентував на важливості 
застосування наочності на різних етапах уроку літе-
ратури. учений-методист уважав, що репродукції 
картин та ілюстрації художників, вдало використані 
учителем на уроці, допоможуть учням зрозуміти 
майстерність письменника в розкритті ним харак-
терів образів-персонажів, сприятимуть кращому 
усвідомленню ідейно-тематичної та сюжетно-ком-
позиційної побудови художнього твору.

в. Голубков акцентував увагу вчителів під час 
підготовки до уроків літератури на ретельному 
відборі відповідного ілюстративного матеріалу, 
а саме: вдалого портрету чи кількох портретів 
письменника, влучних ілюстрацій, що характери-
зують літературного героя чи зображають епізоди 
з художнього твору, співзвучного ліричній поезії 
музичного супроводу тощо. так, під час ознайом-
лення школярів із біографічними відомостями про 
письменника, на думку педагога, доцільним є вико-
ристання таких методів і форм роботи на уроці, як 
розповідь або лекція учителя, лекція з викорис-
танням діапозитивів, кіноурок, бесіда, екскурсія 
тощо [2, с. 87]. Під час виголошення вчителем 
вступного слова учений радив використовувати 
різні види наочності, зокрема художню (демонстра-
ція портретів, фото з репродукцій художніх картин 
тощо) та словесно-образну (виразне читання учи-
телем чи підготовлених учнями віршів, уривків із 
художньої прози, мемуарів, використання мелоде-
кламації, художньої розповіді тощо) [2, с. 88].

у розрізі означеної проблеми методичні пошуки 
в. Голубкова спрямовані на виокремлення чоти-
рьох груп образотворчості, доцільних для вико-
ристання під час роботи з текстом художнього 
твору. до першої групи наочності методист зарахо-
вував репродукції картин із зображеннями героїв 
художніх творів; до другої – репродукції картин та 
ілюстрації художників, що відтворюють епізоди 
з художніх творів письменників; третю групу нао-
чності становили пейзажні полотна – репродукції 
картин художників; до четвертої групи належали 
репродукції картин, на основі яких учні здійснюють 
спостереження над поетичною формою, творчим 
методом як засобом розуміння ними літературного 
твору. учений переконливо доводив, що, аналізу-
ючи засоби образотворчості в суміжних видах мис-
тецтв, учні краще усвідомлюють їх ідейний задум 
і жанрово-стильові особливості.

окрім репродукцій живописних полотен, 
належне місце на уроках літератури в. Голубков 
відводив прослуховуванню музичних творів у вико-
нанні народних, вокальних колективів і сольних 
виконавців. особливого значення надавав мето-
дист музичному мистецтву під час вивчення лірич-
них творів російських поетів (о. Пушкіна, м. лер-
монтова, Ф. тютчева й інших).

у 50-х–70-х рр. ХХ століття в працях провід-
них учених-методистів (е. Горюхіна, а. коржупова, 

З. митяєва, а. сотников, м. Щиряков, а. Щукін 
та інші) художня література розглядалася як вид 
мистецтва, що відтворює дійсність у живих карти-
нах та образах. наріжним питанням у методичних 
пошуках дослідників було створення методики 
роботи на уроках літератури з наочними засо-
бами навчання, до яких належали суміжні види 
мистецтв (література, образотворче мистецтво, 
музика, кіномистецтво, скульптура, архітектура), 
а також різноманітні графічні матеріали, такі як 
схеми, таблиці, плакати тощо. Засадничі ідеї 
процесу реалізацій культурологічного підходу до 
навчання літератури вчені вбачали у викорис-
танні міжмистецьких і міжпредметних зв’язків, що 
актуалізувало їхні твердження про необхідність 
комплексного підходу до використання культуро-
творчого впливу різних видів мистецтв у процесі 
вивчення літератури, засвоєння учнями різнома-
нітних знань із теорії й історії мистецтва, форму-
вання в них цілісної художньої картини світу.

цінні педагогічні ідеї щодо проблеми реалі-
зації культурологічного підходу на уроках росій-
ської літератури викладені в методичних пра-
цях а. сотникова. так, у методичному посібнику 
«література та образотворче мистецтво в Х класі 
середньої школи» [6] ученим-методистом розгля-
нуто питання використання репродукцій картин 
художників, які представляли в полотнах соціа-
лістичний реалізм, розроблено методичні реко-
мендації щодо особливостей роботи з ілюстра-
ціями художників на уроці російської літератури: 
з’ясування сюжетних елементів у суміжних видах 
мистецтв, робота над образами й засобами їх уті-
лення, композицією мистецьких творів тощо.

Фаховий інтерес для нас становлять також 
наукові публікації Г. розенблата, у яких ученим 
розглядалося питання теорії й методики викорис-
тання творів суміжних видів мистецтв на уроках 
літератури. науковець акцентував на важливості 
використання творів образотворчого мистецтва 
на різних етапах роботи з текстом художнього 
твору, радив застосовувати такі методи, як лекція, 
розповідь і бесіда; указував на підвищення учнів-
ського інтересу до художнього твору на основі 
систематичного використання вчителем на уроці 
літератури репродукцій картин та ілюстрацій 
художників [5].

З-поміж методичної літератури, що висвітлює 
досвід використання наочності на уроках літера-
тури як дієвого засобу реалізації культурологічного 
підходу, чільне місце належить навчально-мето-
дичному посібнику а. Щукіна «наочні посібники на 
уроках літератури в іХ класі» (1961), у якому автор 
з метою покращення засвоєння учнями літера-
турного матеріалу апелює до застосування різних 
видів образотворчого мистецтва під час вивчення 
творчості російських письменників (о. Грибоє-
дова, о. Пушкіна, м. лермонтова) [8].
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на думку Є. адамова й а. Гончарова, основне 
завдання вчителя полягає в тому, щоб навчити учнів 
старших класів за допомогою ілюстрації формувати 
зорові уявлення про життя й побут персонажів літе-
ратурних творів. учені підкреслювали, що «серія 
ілюстрацій вирішує часові завдання, оскільки різно-
манітність зображення героїв літературного твору 
від ілюстрації до ілюстрації створює ілюзію руху, 
зростання та еволюції, водночас сприяє вирішенню 
композиційних завдань …» [1, с. 10].

м. Щиряковим у навчально-методичному посіб-
нику «образотворче мистецтво на уроках літера-
тури (8-10 класи)» представлено методику роботи 
над творами образотворчого мистецтва і скуль-
птури на різних етапах вивчення художнього твору, 
а саме: під час ознайомлення учнів з історичною 
епохою; літературними напрямами (класицизм, 
романтизм, критичний реалізм, соціалістичний 
реалізм); у взаємозв’язку з характеристикою жит-
тєвого і творчого шляху письменника; у процесі 
роботи над текстом художнього твору, здійснення 
характеристики образів, визначення проблематики, 
художніх особливостей мистецького твору; на етапі 
повторення вивченого матеріалу, проведення уза-
гальнюючих уроків; на уроках розвитку зв’язного 
мовлення для написання твору за картиною [7].

Фаховий інтерес для нас у контексті окресле-
ної проблеми становить навчально-методичний 
посібник а. коржупової «наочність на уроках укра-
їнської літератури» [3], у якому автор акцентує на 
необхідності використання наочності в процесі 
вивчення літератури, написання учнями творів, 
проведення позакласної та позашкільної роботи 
з літератури.

а. коржупова актуалізувала твердження про 
необхідність використання репродукцій картин, 
малюнків, ілюстрацій на різних етапах вивчення 
літератури в школі: на вступних заняттях, під час 
аналізу художніх творів, характеристики образів, 
вивчення елементів теорії літератури, в процесі 
підготовки до написання творів, на підсумкових 
уроках. Головне завдання під час роботи на уроці 
літератури над репродукцією картини вчена вба-
чала у формуванні в дітей умінь розуміти задум 
живописного полотна, усвідомлювати, що пись-
менник у змалюванні дійсності користується 
художнім словом, так само як і художник-живопи-
сець – фарбою, гамою кольорів, світловим фоном; 
розвиткові навичок словесного малювання, образ-
ного мислення дітей [3, с. 37].

а. коржуповою в навчальному посібнику 
подано розлогу палітру репродукцій картин та 
ілюстрацій знаних художників до літературних 
творів письменників, що вивчалися в школі. так, 
наприклад, під час вивчення на уроці літератури 
оповідання а. тесленка «у схимника», на думку 
вченої, доцільно використати репродукції мистець-
ких полотен в. Петрова «чаювання у митищах», 

«сільський хресний хід», «Проповідь у селі»; вірша 
П. Грабовського «Швачка» – репродукцію картини 
в. тропініна «Пряха», оповідання а. тесленка 
«Школяр» – живописне полотно «Біля дверей 
школи» м. Богданова-Бєльського та інші [3, с. 39].

а. коржуповою фахово розроблено етапи 
роботи на уроці літератури із застосуванням обра-
зотворчого мистецтва, які складалися зі вступної 
бесіди; подання стислих відомостей про худож-
ника, час та історію написання картини; мовчаз-
ного розглядання репродукції картини учнями; роз-
криття змісту живописного полотна (прочитання 
картини та її творчого осмислення); спостереження 
над описом обставин, характером дійових осіб, 
виразом їхнього обличчя, одягом, умотивуванням 
їхніх дій; з’ясування значення художніх деталей 
для розкриття ідейного змісту картини; зіставлення 
художнього твору й репродукції картини художника, 
визначення спільного та відмінного; творчого допо-
внення до картини (словесного опису подій, які 
могли бути перед зображеним або відбутися в май-
бутньому); колективного складання плану твору за 
картиною, записом його на дошці та в учнівських 
зошитах; усною розповіддю за планом; письмовим 
оформленням власного твору [3, с. 39-40].

досліджуючи методику роботи над живопис-
ними полотнами на уроках української літера-
тури, а. коржупова пропонувала використовувати 
різноманітні методи і прийоми роботи з мистець-
кими творами, зокрема розповідь, бесіду, виразне 
читання, аналіз засобів виразності у творах літе-
ратурного й живописного жанрів, складання плану, 
переказ уривків художнього твору, усну розповідь 
за репродукцією картини, словесне малювання, 
зіставлення кількох творів образотворчого мисте-
цтва (репродукцій картин та ілюстрацій художни-
ків) із літературним твором тощо [с. 35-37]. Проте 
вчена під час проведення бесіди на уроці літера-
тури застерігала вчителів від використання над-
мірної кількості запитань. на її думку, «запитання 
ставляться лише для того, щоб спрямувати думку 
учнів на глибоке розуміння ними картини, підвести 
їх до потрібних висновків і цим самим допомогти 
правильно сформулювати думки» [3, с. 46].

у старших класах у процесі аналізу художнього 
твору з використанням образотворчого мистецтва 
вчена апелювала до усвідомлення учнями зна-
чення репродукції картини, ілюстрації в розкритті 
ідейно-тематичного змісту художнього твору, 
визначення спільного та відмінного в зображенні 
подій та образів, розуміння ролі деталі, встанов-
лення відповідностей у процесі зображення пор-
третів, характерів, усвідомлення прийомів роз-
криття внутрішнього світу персонажів, історичної 
правди, композиційного вирішення живописного 
твору тощо. така робота, на думку вченої, спри-
ятиме глибшому сприйманню й розумінню тексту 
художнього твору [3, с. 47-48].
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Фаховий інтерес для нас становлять запропо-
новані вченою репродукції картин знаних художни-
ків, які доцільно використати на уроці української 
літератури. так, під час вивчення роману П. мир-
ного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» а. коржу-
пова пропонувала використовувати репродукцію 
картини Г. мясоєдова «Земство обідає» (1872), 
поеми «кавказ» т. Шевченка – і. рєпіна «Про-
метей» (1908), поезії м. рильського «урожай» – 
т. Яблонської «Хліб» і в. орловського «Жнива» та 
інші, що за ідейно-тематичним змістом суголосні 
з художніми творами. Звісно, пропонований а. кор-
жуповою орієнтовний аналіз мистецьких полотен 
на різних етапах уроку не позбавлений пафосності, 
характерної для радянської ідеології, проте біль-
шість поданого інформативного матеріалу є цілком 
актуальною для української школи ХХі століття.

вагоме значення на уроках літератури під час 
вивчення біографії письменників, на переконання 
вченої, має ознайомлення учнів із портретним 
живописом за допомогою використання наочних 
посібників, якими можуть бути портрети, репро-
дукції картин, схеми, таблиці, карти, малюнки, 
фотографії, фотокопії, фотомонтажі, автографи, 
кінофільми, літературні плакати, електрифіковані 
карти [3, с. 89]. слушними нині є методичні поради 
вченої щодо демонстрації на уроці портретного 
живопису під час вивчення біографій письменників, 
що має супроводжуватися історико-літературними 
коментарями, поясненнями, читанням уривків із 
творів митця, зі спогадів його сучасників, а також 
інформацією про становлення й розвиток таланту 
художника [3, с. 96]. у процесі роботи над портрет-
ним живописом учена-методист апелювала до 
аналізу зовнішнього вигляду письменника; вияв-
лення в портреті його внутрішнього світу, почуттів, 
настрою, рис характеру; усвідомлення значення 
фону, обстановки, окремих деталей; з’ясування 
композиції мистецького полотна (колорит, світло-
тіні, пластичні засоби зображення); усвідомлення 
замислу художника та засобів його реалізації; 
передачі відчуттів власного враження від спо-
глядання портрета [3, с. 96]. вагомого значення 
а. коржупова надавала роботі над мистецькими 
полотнами кількох авторів з метою їх зіставлення, 

а також малюнкам, фотографіям, документаль-
ним ілюстраціям, плакатам, літературним картам 
та ознайомленню учнів із фотографіями викона-
них відомими митцями скульптурних зображень 
письменників.

Висновки. отже, реалізація культурологічного 
підходу до навчання літератури в науково-мето-
дичних розвідках учених-методистів 50-х-70-х рр. 
ХХ століття здійснювалася в аспекті сприйняття 
й усвідомлення учнями літературного твору 
в єдності із суміжними видами мистецтв, що на 
уроці літератури є джерелом інформації, сприяють 
відтворенню в уяві школярів майстерно створених 
письменником образів. теоретико-методичні ідеї 
вчених набули виразності в середині ХХ століття 
і стали міцною основою для активного розви-
тку й упровадження культурологічного підходу до 
вивчення української літератури як одного з про-
відних у національній системі шкільної літератур-
ної освіти на початку ХХі століття.

Перспективу подальшої роботи вбачаємо 
в дослідженні ґенези культурологічного підходу 
в методичній думці 70-х-90-х рр. ХХ століття.
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У статті здійснюється аналіз законів вихо-
вання людської душі, представлених у різ-
них іспанських педагогічних трактатах 
1890-1900-х років. У працях, написаних зна-
ними іспанськими педагогами (П. де Алькан-
тара Гарсія, Р. Бланко Санчес, П. Мартінес 
Палао, Х. Фернандес-Хіменес, Г. Еррайнс та 
ін.) з метою ґрунтовної теоретичної під-
готовки учителів початкового навчання, 
постулювалося, що виховання людської душі 
має здійснюватися за певними правилами – 
законами, що дасть змогу розвинутися інди-
відуальній духовній природі людині сприят-
ливим чином. Іспанські педагоги розуміли 
виховання як «спосіб олюднення», підготов-
лення людини до виконання нею різних видів 
діяльності, напрацювання досвіду культури 
поведінки, вдосконалення людини, озброєння 
її засобами виповнення своєї долі на землі та 
досягнення майбутнього щастя. Людина 
в процесі виховання має бути підготовлена 
для двох призначень – для земного тимча-
сового життя, тобто для виконання своєї 
індивідуальної долі, і для вічного життя – 
останньої мети. На відміну від тілесного, 
духовне людини (душа) підвладне своєрідним 
законам розвинення. Людська душа має три 
вищі здібності – відчуття, волю та розум; 
вони дають людині змогу діяти свідомо й 
вільно. Одним із найважливіших законів вихо-
вання душі П. де Алькантара Гарсія визна-
чав закон дотримання у вихованні водночас 
свободи і влади. Х. Фернандес-Хіменес зосе-
реджував увагу на законі нерівномірності 
розвитку психічних здібностей дитини й 
наполягав на тому, що в процесі виховання 
треба обережно ставитися до проявлення 
кожної здібності, своєчасно помічати нові 
зміни в розвиненні душі. Г. Еррайнс обґрун-
товував значення принципів природовідпо-
відності виховання й активної діяльності 
вихованця. Р. Бланко Санчес відстоював 
позицію: щоб успішно просуватися у вихо-
ванні, необхідно вивчати не лише загальні 
умови розвитку дитини, а й індивідуальні 
особливості її. У більшості іспанських 
педагогічних трактатів 1890-1900-х років 
за основний закон виховання душі визнано 
комплексне виховання. Три фундамен-
тальні психічні здібності – відчуття, воля 
та розум – мають набути рівноцінної уваги 
у виховному процесі й розвинутися щонай-
кращим чином.
Ключові слова: іспанські педагогічні 
трактати, іспанські педагоги, виховання, 

людська душа, психічні здібності, закони  
виховання.

Some principles of education of soul, presented 
in various Spanish pedagogical treatises of the 
1890–1900-es, have been revealed in the article. 
In works of famous Spanish educators (P. de 
Alcantara Garcia, R. Blanco Sanchez, P. Martinez 
Palao, J. Fernandez-Jimenez, G. Herrainz and 
others) it was postulated that education of human 
soul should be corresponed to certain rules; this 
would have allowed the development of human 
individual spiritual nature in favorable way. Span-
ish educators represented a person endowed 
with dual nature – physical and spiritual. Corpo-
real and soulful create a unified psychophysical 
reality, but evolve according to different laws. Abil-
ities of soul – sensation, mind and will – are three 
of the most important for human individuality. 
Education should be directed towards develop-
ment and improvement of abilities of soul. Such 
education was defined as spiritual education in 
Spanish pedagogical treatises on the border of 
the XIX and XX centuries. P. de Alcantara Garcia 
defined the principle of observance in education 
of freedom and power at the same time as the 
most important law of upbringing. J. Fernandez-
Jimenez focused on the principle of uneven 
development of psychical abilities and insisted on 
the fact that in process of education it is neces-
sary to timely record new changes in develop-
ment of soul and also take care of every spiritual 
manifestation. G. Herrainz substantiated impor-
tance of the principle of natural conformity of edu-
cation. R. Blanco Sanchez defended the position: 
in order to successfully advance in upbringing, it is 
necessary to study not only general conditions of 
child’s development, but also her individual pecu-
liarities. In most Spanish treaties on Pedagogy of 
the 1890-1900-es comprehensive education was 
recognized as basic principle of upbringing. Three 
fundamental psychical abilities – sensation, will 
and mind – should receive equal attention in 
educational process and develop in the best way. 
Main areas of spiritual education were divided 
on mental, moral, esthetic and religious educa-
tion. Mental education treats with mind functions 
from simple perception to complex thinking. Moral 
education is directed towards formation of human 
dignity. Esthetic education involves development 
of feelings. Religious education helps to achieve 
unity of human soul with God.
Key words: Spanish pedagogical treatises, 
Spanish educators, education, human soul, psy-
chical abilities, principles of education.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
на межі ХіХ-ХХ ст. в іспанії з’явилася велика кіль-
кість педагогічних трактатів, призначених для під-
готовки шкільних учителів. Прагнення створювати 
ґрунтовні науково-педагогічні праці було пов’язано 
серед іншого з актуалізацією освітніх питань та 
обговоренням проблеми розширення педагогічних 
дисциплін у нормальних учительських школах на 
національних педагогічних конгресах у мадриді 

(1882 р.) і Барселоні (1888 р.), а також регіональ-
них зібраннях – у валенсії (1886 р.), Понтеведрі 
(1887 р.), мурсії (1891 р.), вальядоліді (1894 р.) та 
головним чином на міжнародному іспано-порту-
гало-американському конгресі (1892 р.). в іспан-
ських педагогічних трактатах 1890-1900-х рр. при-
ділено значну увагу питанням виховання людської 
душі. людина уявлялася живою істотою, наділе-
ною двоїстою природою – тілесною та духовною. 
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оскільки духовні, або душевні, психічні, якості 
людини формуються нерівномірно, у процесі 
виховання необхідно дотримуватися певних пра-
вил – законів, що дасть можливість не порушувати 
людську природу й уможливить її сприятливий 
потужний індивідуальний розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
історію іспанської педагогіки періоду реставрації 
монархії (1874-1931 рр.) досліджували такі відомі 
сучасні іспанські науковці, як м. Пуельєс Бенітес 
(M. Puelles Benitez), Б. делгадо кріадо (B. Delgado 
Criado), а. капітан діас (A. Capitan Diaz), Х. Гере-
нья (J. Guereña), а. тіана Феррер (A. Tiana Ferrer), 
о. негрін Фахардо (O. Negrin Fajardo), а. віньяо 
Фраго (A. Viñao Frago) й інші.

Мета статті – з’ясувати, як представлено 
закони виховання людської душі в іспанських 
педагогічних трактатах межі ХіХ-ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. славетний 
іспанський педагог П. де алькантара Гарсія (Pedro 
de Alcantara Garcia) у праці «компендіум теоре-
тично-практичної педагогіки» (1891 р.) стверджу-
вав, що існують численні й різноманітні визна-
чення поняття «виховання» передусім унаслідок 
розмаїття думок і позицій авторів, однак усі вони 
сходяться на тому, що виховання полягає в розви-
ненні людської природи для вдосконалення її; усі 
погоджуються з тим, що виховання означає випес-
тування тих зародків, які існують у дитині, виве-
дення назовні того, що корениться всередині, за 
допомогою сукупності методичних дій, яким дано 
назву «культура». розвинення людських здібнос-
тей та енергій має на меті вдосконалення люд-
ської природи, адже людина має стати тим, ким 
має бути, і в цьому полягає вдосконалення, про 
що говорив Платон: «добре виховання – те, що 
надає тілу й душі всієї досконалості та краси, на 
які вони здатні» [1, c. 2].

на глибоке переконання П. де алькантара Гар-
сія, душа дитини не являє собою vaso vacio (ісп. 
«порожній сосуд») або tabula rasa (лат. «чиста 
дошка»), що необхідно наповнювати або на чому 
необхідно щось довго нашаровувати. виховання 
душі дитини полягає не в тому, щоб дати їй талант 
чи нав’язати доброчинності, виховання – це праця, 
яка не робить нічого більшого за розвинення 
даного людині природою. впливова сила вихо-
вання спрямована на перетворення людської при-
роди. виховання творить «другу природу», коли 
вступає в боротьбу з поганими нахилами, коли 
визволяє людську істоту з рабства тваринної істот-
ності. виховання – це спосіб олюднення – підготов-
лення людини для виконання нею різних діяльнос-
тей, які в індивідуальному, родинному, суспільному 
модусах конституюють людське життя [1, c. 3].

у процесі виховання людина здобуває досвід 
культури поведінки для того, щоби вона «могла 
розгорнути свою діяльність не як ізольований 

індивід, а як дійсний і впливовий член громадян-
сько-політичного суспільства, до якого він нале-
жить і чиєму поліпшенню сприяє», – підкреслював 
іспанський педагог [1, c. 6].

П. де алькантара Гарсія зосереджував увагу на 
тому, що людині властиві фізичні феномени, які 
є «продуктом матерії і її комбінацій», і психічні – 
«нематеріальні». Перші виявляються, наприклад, 
як голод, спрага, дихання; а інші – як дія духу, або 
душі. тілесне й духовне людини не тільки мають 
різну природу, а й розвиваються за різними зако-
нами. дух не займає місця в просторі, він відна-
ходить свої прояви в тому, що людина думає, від-
чуває, бажає [1, c. 29-30].

незважаючи на відмінні закони розвитку, дух 
і тіло людини функціонують у єдності, «у психофі-
зичній реальності», яка найкращим чином вияв-
ляється в дії нервової системи, що, з одного боку, 
гармонізує й регулює всі фізіологічні органи та 
їх функції, поєднує та зв’язує їх, а з іншого боку, 
нервова система – це справжня природна основа 
духовних функцій, субстрат прояву й розвитку 
духовного життя людини. від розвинення нервової 
системи залежатиме вдосконалення розуму й усіх 
душевних здібностей [1, c. 31-32].

вищими, або фундаментальними, здібностями 
душі (здібність означає «активну властивість, 
основу дій») є відчуття, воля та розум. саме ці 
психічні явища дають змогу діяти людині свідомо 
й вільно [1, c. 36].

кожний із трьох феноменів має особливості, 
власний спосіб вираження душевної діяльності, 
не те саме – відчувати, думати, воліти. «чуттєві 
феномени є властивістю відчуттів, які характери-
зуються більшими зв’язками (щодо інших здібнос-
тей) із тілом, тому ці феномени лише долучаються 
до простої модифікації «я», з чого випливає, що 
чуттєвість суто суб’єктна, а вже розум передбачає 
пізнаний об’єкт, бо він суб’єкт-об’єктний, і він не 
має тих зв’язків із тілом, від чого є більш незалеж-
ним. воля за характером має вільне буття: вона 
започатковує діяльність, володарює нею й не під-
порядковується зовнішнім враженням, як дві інші 
здібності», – пояснював іспанський педагог у пізні-
шій праці [2, c. 60].

одним із найважливіших законів виховання 
П. де алькантара Гарсія визначав закон дотри-
мання у вихованні водночас свободи і влади. 
ідеться про те, що процес виховання має ґрунтува-
тися на засадах свободи, щоби людина сформува-
лася як вільна й діяльна істота, але також педагог, 
застосовуючи вимоги, повинен скеровувати розви-
ток індивідуальних здібностей, щоб людина поста-
вала відповідно до своєї розумної природи [1, c. 49].

«коли виховання має на меті сприяти, спря-
мовувати й дисциплінувати спонтанний розвиток, 
а він розпочинається із самим життям, то вида-
ється обов’язковим наслідком те, що від самої 
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колиски виховання має уважно ставитися до його 
[розвитку] проявів, піклуватися про нього, щоб не 
набув він порочних спрямувань, і надавати мож-
ливу опору для здібностей, які зародилися», – 
наголошував іспанський педагог [1, c. 50].

у «Педагогічному трактаті» (1896 р.) П. де аль-
кантара Гарсія окреслював ті загальнопедагогічні 
умови виховання, за яких воно досягатиме своєї 
мети: а) виховання має ґрунтуватися на пізнанні 
людської природи, воно має здійснюватися відпо-
відно до природи людини, а не всупереч їй; б) вихо-
вання має бути комплексним, або повним, спрямо-
ваним і на тілесне, і на духовне людини, «на всі 
елементи, енергії, схильності тощо, які становлять, 
інтегрують нашу психофізичну природу» [2, c. 23]; 
в) виховання має бути прогресивним, у всіх аспек-
тах виховання має йти від меншого до більшого, 
від малого до великого, від відомого до невідомого, 
від легкого до складного, від спонтанного пізнання 
до осмисленого; г) виховання має бути поступо-
вим, що передбачає поважне ставлення до різ-
них ступенів розвитку людської природи; ґ) вихо-
вання має бути гармонійним, або органічним, що 
означає рівнозначне розвинення у вихованця всіх 
його здібностей; д) виховання має бути активним, 
що випливає з активної істотності вихованця, це 
передбачає насамперед дієвість самого вихованця 
в процесі виховання; е) у вихованні культура, яка 
дається дитині, має її зацікавити, має бути при-
вабливою, красивою, закладатися для того, щоби 
спрямовувати дитину на любов і ніжність, а не 
на насильство й жорстокість. ці фундаментальні 
умови необхідні для ліберального виховання, 
властивого нашому часу [2, c. 22-24].

у праці «компендіум теоретично-практич-
ної педагогіки» (1893 р.) іспанського освітянина 
П. мартінеса Палао (Pascual Martinez Palao) 
зазначалося, що «виховання – це курс і культура, 
яких вихователь надає здібностям, силам і якос-
тям вихованця для досягнення в ньому усього 
можливого вдосконалення» [7, c. 24].

виховання має зробити людину кращою, більш 
міцною, більш розумною, більш придатною для 
життя. із цим досвідом людина виконає свою долю 
на землі, і «життя стане для неї шляхом, який при-
веде до останньої мети» [7, c. 25]. людина в про-
цесі виховання має бути підготовлена для двох 
призначень – для земного тимчасового життя, 
тобто для виконання своєї індивідуальної долі, 
і для вічного життя – останньої мети [7, c. 27].

За твердженням П. мартінеса Палао, людину 
серед інших живих істот вирізняють здібність до 
вдосконалення, здібність до навчання, мораль-
ність і товариськість. людина здатна до вдоско-
налення, вона може перероджуватися із закоре-
нілого злочинця в законослухняну й милосердну 
особу, а дикі племена спроможні перетворюва-
тися на цивілізовані народи. Здібність людини 

до навчання уможливлює під проводом іншої 
людини – педагога – розвиток усіх індивідуальних 
якостей. моральність людини основана на трьох 
функціях душі: мимовільному пізнанні добра і зла 
в діях, виявленні причин схильності до добра або 
зла та прагненні працювати над своїми якостями. 
товариськість основана на потребі людини жити 
спільно з іншими людьми, використовувати свої 
здібності на суспільне благо [7, c. 18-19].

розвиненням душі, або психічним життям, 
людини має займатися духовне виховання. воно 
розподіляється відповідно до здібностей душі на 
виховання розумове, яке має справу з розумовими 
функціями, від простого сприйняття до величного 
роздумування; виховання моральне, яке спрямо-
вується до якостей людської гідності; виховання 
естетичне, що звертається до розвинення почуттів; 
і, нарешті, виховання релігійне, яке спрямовує нашу 
душу до натхненного єднання з Богом [7, c. 26].

іспанський учитель, викладач педагогіки 
П. креспі (Pedro Crespi) у праці «елементарні 
замітки з педагогіки, або основи виховання та 
методи навчання» (1891 р.) зазначав, що «під 
вихованням розуміється все те, що стосується 
існування людини, – її зв’язки з Богом, родиною, 
суспільством, батьківщиною і, нарешті, з усім тим, 
що стосується вдосконалення й облагороджу-
вання людства» [4, c. 15].

Провідними завданнями виховання викладач 
називав такі: розвинення інтелектуальних здібнос-
тей дитини; пробудження, оживлення й зміцнення 
моральних і релігійних почуттів, а також сприяння 
фізичному розвитку вихованця [4, c. 16].

іспанський учитель, директор вищої учитель-
ської школи м. кордови Х. Фернандес-Хіменес 
(Jose Fernandez-Jimenez) у праці «судження 
з педагогіки» (1898 р.) зазначав, що в буквальному 
сенсі виховання означає «ведення і спрямування 
людської істоти на життєвому шляху», а за змістом 
воно передбачає «дотримання свідомою розум-
ною істотою набору упорядкованих та осмислених 
принципів і правил з метою досягнення відносного 
самовдосконалення» [5, c. 18].

Х. Фернандес-Хіменес наголошував на тому, 
що людина підвладна законам створіння, вона 
виконує визначену для неї долю, тобто «дотриму-
ється вищих неминучих законів» [5, c. 11].

у роботі іспанського педагога констатувалося, 
що «є три фундаментальні здібності душі: розум, 
відчуття й воля» [5, c. 66]. Здібності людини від-
чувати, думати й воліти функціонують спільно, 
але за різних обставин можуть різнитися за своєю 
силою. «аксіоматичні закони педагогічної філосо-
фії установлюють як перший та основний із прин-
ципів – комплексне виховання, тобто виховання 
всіх і кожного з елементів людського індивіда <…>. 
Якщо розвиватиметься не виключним, а головним 
чином відчуття, у результаті існуватиме індивід із 
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вразливим характером <…>. Якщо виховувати-
меться основним чином розум, матимемо егоїс-
тичну особу, позбавлену прив’язаностей, доброти, 
нерішучу й розгублену. коли ж виховання зосеред-
иться на волі, виковуватиметься стальний харак-
тер, без краплини розсудливості, норовливий та 
упертий. тільки комплексне виховання всіх зді-
бностей і всіх органів може дати простір для під-
готовлення людини, здатної реалізувати всі цілі 
повного життя», – переконував Х. Фернандес-
Хіменес [5, c. 67].

іспанський учитель указував у «судженнях 
з педагогіки» й на такий закон виховання душі, як 
верифікація змін, які відбуваються в душі дитини 
з плином часу, передусім для того, щоби своє-
часно давати роботу її різним здібностям. ідеал 
виховання бачиться в тому, щоб усі людські зді-
бності набули розвитку відповідно до своєї цін-
ності та значущості. душевна здібність людини, 
яка проявляється першою, – це відчуття. Життя 
починається в оточенні квітів, зі співом птахів, із 
журчанням ручаїв, із урожаєм фруктів, із вражен-
нями, які радують почуття, і вже згодом виникає 
бажання довідуватися про об’єкти – основа піз-
нання величного світу [5, c. 68-70].

Подібні думки висвітлено в «трактаті з антро-
пології і педагогіки» (1896 р.) іспанського викла-
дача, директора нормальної учительської школи 
м. сеговії Г. еррайнса (Gregorio Herrainz). у роботі, 
зокрема, зазначено, що «виховання душі – це 
сприяння й ведення її розвитку, передбачення її 
дисгармонійності й запобігання їй, наскільки мож-
ливо, а також намагання подолати прояви остан-
ньої» [6, c. 210].

З-поміж найголовніших правил виховання душі 
іспанський викладач окреслював таке: виховання 
не має суперечити природним умовам розвитку 
вихованця, воно «має сприяти природному ево-
люційному руху, але зле робить той, хто стримує, 
примушує, йде проти течії» [6, c. 143].

виходячи із цього правила, педагог у процесі 
виховання повинен спиратися на діяльність самого 
вихованця, на його власні зусилля. це не означає, 
що виховання допускає спонтанність, неконтр-
ольованість, навпаки, виховання будується на 
«прозорих» вимогах, посильних для дитини. 
Г. еррайнс у «трактаті з антропології й педаго-
гіки» зауважував, що «виховання не повинно мати 
якісь часткові чи оманливі цілі, а має прагнути до 
цілісної, справжньої, наміченої вищим майстром, 
мети – здійснення свого особливого призначення 
кожним зі створінь, долі, яку людина не попира-
тиме святотатственно, а поважатиме, якій слідува-
тиме» [6, c. 12].

у праці «виховання жінки. Педагогічний трак-
тат» (1896 р.) іспанські педагоги, учителі Барсе-
лонських державних шкіл П. Паскуаль де санхуан 
(Pilar Pascual de Sanjuan) і Х. віньяс-кусі (Jaime 

Viñas y Cusi) визначали, що «виховання – це повне 
й гармонійне розвинення людських здібностей, 
а також «удосконалення» цих здібностей» [8, c. 10].

у цьому педагогічному трактаті акцентовано 
увагу на тому, що одним із головних суб’єктів 
виховання людини є суспільство, адже саме від 
суспільного впливу людина засвоює ідеї, почуття, 
прагнення, вірування, звичаї; «<…> ми привласню-
ємо їх, не замислюючись над цим; а вони вплива-
ють також непрямо, спочатку на наших учителів, які 
вже, відповідно, до них виховують нас» [8, c. 15].

П. Паскуаль де санхуан і Х. віньяс-кусі підкрес-
лювали, що в процесі виховання важливо розуміти, 
що підготовлення хлопчиків і дівчаток націлено на 
їхню відмінну місію в суспільстві. так, для хлоп-
чиків бажано надавати перевагу тим завданням 
і вправам, які спрямовують на подолання трудно-
щів, на жадання перемагати. виховання дівчаток 
має на меті виконання «майбутньої місії миру та 
любові», тому і вправи мають бути для них іншими, 
сповненими «м’яких і спокійних рухів» [8, c. 22].

в «елементарному педагогічному трактаті» 
(1901 р.) видатного іспанського педагога-бого-
слова, викладача центральної нормальної учи-
тельської школи р. Бланко санчеса (Rufino Blanco 
y Sanchez) стверджувалося, що «людська душа – 
проста, духовна й безсмертна субстанція; вона є 
первинною засадою життя» [3, c. 17].

далі в роботі пояснювалося, що всі сили й 
потенції людини походять із душі, саме тому, 
ведучи мову про здібності людини, маємо на увазі 
здібності людської душі. Предметом виховання є 
розвинення можливостей або здібностей людської 
душі. метою виховання є вдосконалення людини, 
підготовлення її до життя, озброєння її засобами 
виконання своєї долі на землі та досягнення май-
бутнього щастя [3, c. 18-19].

на тверде переконання р. Бланко санчеса, 
виховання відіграє значущу роль у формуванні 
доброчинностей і вищих душевних якостей, воно 
укріплює слабкі здібності. «талант так само, як 
і характер, залежить головним чином від вихо-
вання. виховання здатне змінювати земний лик. 
у найвищому ступені виховання – це праця сус-
пільного відродження. у вихованні – велична таїна 
покращення людської природи. виховання – це 
справжнє перетворення. виховання дитини – це 
велика життєва справа, адже людина пройде свій 
шлях без помітних відхилень до старості, коли 
буде настановлена від перших років», – проголо-
шував іспанський педагог [3, c. 22].

мистецтво виховання ґрунтується на кількох 
принципах-аксіомах, зокрема таких: «1) людина 
завжди піддається вихованню; 2) для виховання 
людини необхідно пізнавати її; 3) є здібності, 
небагато, які розвиваються спонтанно, і є інші, їх 
більше, які виявляються з вихованням; 4) відпо-
відна практика – це загальний і необхідний спосіб 
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виховання; 5) виховання має бути комплексним, 
гармонійним і прогресивним <…>; 6) людина має 
бути вихованою спільномірно з її метою; 7) найкра-
щий метод виховання полягає в тому, щоб сприяти 
роботі природи, спрямовуючи кожну здібність до її 
виповнення; 8) виховання вимагає авторитету від 
учителя, діяльності від вихованця та методу, або 
організації, від практики» [3, c. 22-23].

р. Бланко санчес у подальших главах своєї 
фундаментальної науково-педагогічної праці 
окреслював і такі правила – закони виховання, 
як-от: у вихованні здібностей душі необхідно брати 
до уваги, в якому порядку вони проявляються, 
а також відхилення, які в них спостерігаються; 
виховувати людину необхідно відповідно до її при-
роди, як істоту розумну й вільну; виховні вправи 
можна звести до таких типів: чуттєве сприйняття 
світу, оволодіння істиною, споглядання краси 
і практика добра; щоби успішно просуватися 
у вихованні, необхідно вивчати не лише загальні 
умови розвитку дитини, а й індивідуальні особли-
вості її [3, c. 22-23].

Висновки. в іспанських педагогічних трак-
татах межі ХіХ-ХХ ст. правилам-законам вихо-
вання людської душі відводилося чільне місце. 
душевні здібності – відчуття, розум і воля – це 
три найважливіших джерела людської індивіду-
альності. саме на їх розвинення й удосконалення 
має бути спрямоване виховання, яке, на відміну 
від фізичного виховання, спрямованого на тілес-
ний розвиток, називалося іспанськими педагогами 
духовним. в іспанських педагогічних трактатах 
1890-1900-х рр. викристалізовувалася провідна 

ідея християнського служіння: завдяки цілеспря-
мованому вихованню душа людини не тільки здій-
снить свій життєвий земний шлях, а й у прагненні 
до досконалості перетворить і лик людського сус-
пільства, а також у щоденній боротьбі здобуде 
«вічну, безсмертну славу», тобто досягне «остан-
ньої мети» – зустрічі з Богом.
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ДЖЕРЕльНА БАЗА ДОСлІДЖЕННя ПЕДАГОГІЧНОї  
ТА НАуКОВО-ПРОСВІТНиЦьКОї ДІяльНОСТІ  
НиКиФОРА яКОВиЧА ГРиГОРІїВА  
(КІНЕЦь ХІХ – ПЕРША ПОлОВиНА ХХ СТОлІТТя)
SOURCE BASE OF PEDAGOGICAL  
AND SCIENTIFIC ACTIVITY RESEARCH NIKIFOR YAKOVICH GRIGORIYA 
(END OF XIX – FIRST HALF OF XX CENTURY)

У статті висвітлено джерельну базу уче-
ного, громадського та політичного діяча, 
члена Української Центральної Ради, гене-
рального суддю та міністра судових справ 
Української Народної Республіки – Никифора 
Яковича Григоріїва (1883-1953 роки). Описані 
історико-педагогічні джерела й архівні мате-
ріали. Проаналізовано матеріали фонду про 
еміграційне життя педагога, а саме в Чесь-
кій Соціалістичній Республіці та Сполучених 
Штатах Америки. Висвітлено загальний 
стан освіти даного періоду. Розглянуто 
документи, які у працях дослідників висвіт-
люються у вигляді доповідей та висту-
пів педагога в університетах. Здійснено 
детальний аналіз рукопису праць педагога. 
Описано фонди, які вміщують статті про 
міжнародні відносини в міжвоєнний період. 
Подана характеристика доповідей і висту-
пів педагога. Здійснено аналіз лекцій на полі-
тичні й українознавчі теми, праць із соціології 
та політології. Охарактеризовано «Авто-
біографічний нарис» Н. Григоріїва, який роз-
криває біографічні відомості педагога. Про-
аналізовано кореспонденцію вченого під час 
еміграції, а саме листування з українськими 
організаціями, редакціями, навчальними 
закладами. Висвітлено хронологію основних 
етапів просвітницької діяльності педагога 
за матеріалами справ. Розглянуто автор-
ські статті педагога, які друкувалися в пері-
одичних виданнях. Проаналізовано часописи 
«Вільна спілка», «Нова Україна», «Громад-
ський вісник», «Українська кореспонденція», 
«Трудова Україна». Висвітлено діяльність 
Українського громадського комітету у Празі. 
Проаналізовані листи Н. Григоріїва до видат-
них громадських діячів, українських учених, 
які присвячені проблемам української емігра-
ції. Охарактеризовано виступи педагога 
в інститутах і гімназіях. Проаналізований 
сімейний альбом педагога з фотоматеріа-
лами. Опрацьований фонд сина педагога – 
Мирослава Никифоровича Григоріїва.
Ключові слова: Никифір Якович Григоріїв, 
педагогічна та науково-просвітницька діяль-
ність, джерельна база дослідження, істо-
рико-педагогічне дослідження, педагогічне 
джерелознавство.

The article covers the source base of a scientist, 
public and political figure, a member of the Ukrai-
nian Central Rada, a General Judge and the Min-
ister of Judicial Affairs of the UNR, Nikifor Yakov-

lev Grigoriyiv (1883–1953). The materials of the 
foundation on the emigrant life of the teacher, 
namely in the Czech Socialist Republic and the 
United States of America, are analyzed. Famil-
iarize with the documents, which in the writings 
of researchers are covered in the form of reports 
and speeches of the teacher. N. Grigoriyev’s cor-
respondence during emigration was analyzed, 
namely: correspondence with Ukrainian organi-
zations, editorial offices, educational institutions.
The current state of development of the Ukrainian 
state is marked by the great interest of society to 
its past – history, science, culture. The desire and 
scientists for the knowledge of education, peda-
gogical science and its history have grown, which 
is why historical and pedagogical knowledge is 
being accumulated, and they are returning from 
oblivion the names of national educators, teach-
ers, and cultural figures who laid the foundations 
of Ukrainian statehood in their activity. In the cur-
rent conditions of encroachment on the Ukrai-
nian territory, Ukrainian statehood, distortion of 
approaches to the disclosure of history, the ability 
to create and develop their own state, it becomes 
relevant to study the views and ideas of educa-
tors of the past who directed their activities to the 
national identification of the Ukrainian people, the 
establishment of identity. The basic approaches 
to the interpretation of the teacher’s historical-
research activity in the context of political life of 
Ukraine are revealed. The basic periods of active 
social and scientific activity through the prism of 
the views of personality researchers N. Grigori-
yev are characterized. The main interpretations 
of works by the authorship of the teacher in the 
context of the development of social movement 
of the first half of the twentieth century are ana-
lyzed. Documentary and nonfiction material of 
domestic researchers is generalized. One of the 
important elements in the structure of historical 
and pedagogical research is the formation of 
its source base. In order to solve these tasks, 
the researcher must use both known and new 
sources. The problem of selection, authentica-
tion, and accuracy of historical sources, methods 
of processing and analysis of information con-
tained in them, develops source science – a spe-
cial field of historical knowledge, the science of 
historical sources, theory and practice of their 
use in research.
Key words: Nikifir Yakovlevich Grigoriev, peda-
gogical and scientific-educational activity, source 
base of research, historical and pedagogical 
research, pedagogical source studies.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
сучасний стан розвитку україни позначений вели-
ким інтересом суспільства до своєї минувшини – 
історії, науки, культури. Зросли прагнення і науков-
ців до пізнання освіти, педагогічної науки, її історії, 
завдяки чому накопичуються історико-педагогічні 

знання, повертаються із забуття імена вітчизня-
них просвітників, педагогів, культурних діячів, які 
своєю діяльністю закладали підвалини україн-
ської державності. у нинішніх умовах зазіхань на 
українську територію, українську державність, спо-
творення підходів до розкриття історії, здатності 
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творити і розвивати власну державу актуальним 
стає вивчення поглядів та ідей педагогів-просвіт-
ників минулого, які свою діяльність спрямовували 
на національну ідентифікацію українського народу, 
утвердження самобутності українців як нації.

одним із важливих елементів у структурі істо-
рико-педагогічного дослідження є формування 
його джерельної бази. для вирішення поставле-
них завдань дослідник має використовувати як 
уже відомі, так і нові джерела. Проблеми відбору, 
встановлення достовірності, а також точності істо-
ричних джерел, методи обробки й аналізу відо-
мостей, уміщених у них, розробляє джерелоз-
навство – спеціальна галузь історичного знання, 
наука про історичні джерела, теорію і практику їх 
використання в дослідженнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як показав аналіз джерел, тривалий час інформа-
ція про педагога була недоступною. але із здобут-
тям незалежності україни ім’я й ідеї педагога стали 
об’єктом уваги наукової спільноти. наукове осмис-
лення педагогічної спадщини никифора Яковича 
Григоріїва представлене в наукових дослідженнях 
о. сухомлинської [27], о. сухобокової [21-26], 
л. Пироженко [16-18], т. Бев [1-5], т. Бонда-
ренко [6], Я. калакури [12], Я. Звенигори [11] та ін.

Мета статті – проаналізувати джерельну базу 
дослідження педагогічної та науково-просвіт-
ницької діяльності никифора Яковича Григоріїва 
(кінець ХіХ – перша половина ХХ ст.).

Виклад основного матеріалу. для аналізу 
джерельної бази наукової проблеми доцільні 
вивчення й об’єктивна оцінка маловідомих і неві-
домих архівних матеріалів або тих, інтерпретація 
яких була заідеологізована чи взагалі викрес-
лена з культурного контексту. це дасть можли-
вість по-іншому сприймати події та явища, діяль-
ність видатних педагогів, творчий доробок яких 
відіграє важливу роль в історії української дер-
жави. За твердженням о. сухомлинської, «<…> 
завдання історико-педагогічної науки – дати адек-
ватну оцінку джерелам різного походження, які 
становлять дискурсивну тканину часу» [16].

наше дослідження опирається на значну кіль-
кість історико-педагогічних джерел, документи й 
архівні матеріали, деякі з яких уведені до науко-
вого пошуку вперше.

дослідження педагогічної та науково-просвіт-
ницької діяльності н. Григоріїва базується на комп-
лексному аналізі архівних джерел даного періоду. 
у процесі дослідження опрацьовано та проаналі-
зовано документи і матеріали з фондів централь-
ного державного архіву вищих органів влади та 
управління україни в м. києві (далі – цдаво укра-
їни), інституту рукописів національної бібліотеки 
україни ім. в.і. вернадського.

на особливу увагу заслуговують матеріали 
фонду 3562 «Григоріїв ничипір (никифір) Яко-

вич – (09.02.1883-05.08.1953) громадський та полі-
тичний діяч, член української центральної ради, 
Генеральний суддя та міністр судових справ унр 
(1919-1941 рр.)». Фонд вміщує два описи та сто 
двадцять сім справ (дві справи без нумерації), 
кожна справа є окремим документом, що відобра-
жає всі життєві віхи та напрацювання н. Григоріїва 
протягом 1919-1941 рр.

матеріали фонду містять інформацію про емі-
граційне життя педагога, а саме в чеській соціа-
лістичній республіці (далі – чср) та сполучених 
Штатах америки (далі – сШа). Фонд містить також 
рукописи педагога, опубліковані пізніше в окремих 
працях. справи вміщують праці, які донині не були 
опубліковані. вагомими є рукописи – уривки лекцій 
н. Григоріїва про педагогічну діяльність та загаль-
ний стан тодішньої освіти (оп. 1, спр. 3, 4, 4-а, 5; 
оп. 2, спр. 5, 6, 7, 8, 9, 10). Фонд містить статті про 
міжнародні відносини в міжвоєнний період (оп. 1, 
спр. 14, 15, 16, 17, 18), курси лекцій на політичні 
й українознавчі теми (оп. 1, спр. 31, оп. 2, спр. 4), 
науково-політичні праці із соціології та політології 
(оп. 1, спр. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 34, 36, 38, 39).

у фонді також містяться справи у вигляді допо-
відей і виступів н. Григоріїва на публічних зібран-
нях (оп. 1, спр. 2, оп. 2, спр. 1).

документи цього ж фонду подають важливу 
інформацію про педагога; працю «автобіографіч-
ний нарис» (оп. 1, спр. 65), у якій н. Григоріїв висвіт-
лює власну біографію, становлення його як педа-
гога, громадського діяча та революціонера. справа 
містить триста тридцять сім аркушів. цінним над-
банням є нотатки для статтей, які містять заготовки 
для пізніше виданих праць педагога (оп. 1, спр. 57, 
58, 58-а, 59, 60, 61), записники та щоденник, які 
відображають робочі моменти н. Григоріїва за 
кордоном (оп. 1, спр. 62, 63, 64-а, 64-б). Зокрема, 
у праці «спогади «руїнника». Як ми руйнували 
тюрму народів, а як будувати свою хату» (оп. 1, 
спр. 50) докладно описано революційні події 1917-
1921 рр. та 20 років після революції.

Простежити хронологічно основні етапи про-
світницької діяльності педагога можна за матеріа-
лами спр. 68 (оп. 1) про службову діяльність і упо-
вноваження, починаючи з 1919 р. по 1934 р. досить 
цікавим іконографічним джерелом є сімейні фото-
альбоми н. Григоріїва (оп. 1, спр. 66, 67).

Значну кількість інформації фонду становить 
кореспонденція н. Григоріїва під час еміграції, 
а саме листування з українськими організаціями, 
редакціями, навчальними закладами та держав-
ним установами чср і сШа (оп. 1, спр. 69, 70, 71, 
72, 73, 75-а, 75-б, 76).

окрему групу архівних матеріалів становлять 
листи н. Григоріїва до видатних громадських 
діячів, українських учених, присвячені пробле-
мам української еміграції, зокрема листування 
з м. Шаповалом, о. Шаповалом, Є. чекаленком, 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

21

в. винниченком, в. авраменком, в. Приходьком, 
а. мазепою, а. левицьким та іншими українськими 
діячами (оп. 1, спр. 78-100).

частково відображають перебування никифора 
Григоріїва у сШа та канаді листи до дружини Ганни 
Григоріївни (оп. 1, спр. 107, 108, 109, 110, 111).

цінна інформація про різні аспекти діяльності 
н. Григоріїва в еміграції зберігається у фонді 3865 
«редакція часопису «нова україна» у Празі 1922-
1930 рр.». Про становище студентів-емігрантів 
ми дізнаємося з документа «листування з україн-
ським союзом студентів-емігрантів, гуртком укра-
їнських поступовців, про надсилку часописів та 
журналів для бібліотеки» (спр. 7).

у справі зібрані статті, написані педагогом 
у чехії, зокрема «список платників «нова укра-
їна» 1926-1928 рр.» (спр. 21). Про діяльність 
музею-архіву інформацію подає справа 27 про 
листування н. Григоріїва з українським студен-
тами. опис педагогом революційних подій, полі-
тичної безграмотності та політичної невихованості 
народу містить справа 34.

Фонд 4013 «редакція часопису «Громадський 
вісник» – органу українського громадського комі-
тету у Празі 1921 р.» висвітлює діяльність україн-
ського громадського комітету (спр. 1). стан україн-
ської еміграції в Польщі та чехословаччині описано 
у спр. 2, про українське студентство ми дізнаємось 
зі спр. 3, про допомогу біженцям з україни подано 
інформацію у спр. 4, описано обставини, які спри-
чинили масову еміграцію в Європі.

Фонд 4010 «редакція часопису «українська 
кореспонденція у Празі 1930-1931 рр.» містить 
справи (спр. 3, 8, 9, 10, 11, 12), які описують діяль-
ність українських студентів у Празі та їхнє дозвілля.

опрацьований нами фонд 3875 «видавництво 
«вільна спілка Подебради – Прага (1925-1938 рр.)» 
містить справи, які безпосередньо стосуються 
видавництва, а саме: про фінансовий стан видавни-
цтва (спр. 1), стан майна друкарні (спр. 4а), список 
членів друкарні (спр. 9). Багато інформації можна 
дізнатися зі справ 23, 43, 49, де описано листування 
н. Григоріїва з різними організаціями, зокрема укра-
їнськими інститутами, гімназіями та мігрантами.

матеріали названих фондів розкривають ціліс-
ний образ н. Григоріїва як педагога, історика та 
людини, яка обіймала посади за кордоном. Багато 
цікавої інформації про н. Григоріїва як батька, 
сім’янина зберігає фонд сина м. Григоріїва. Фонд 
3821 «Григоріїв мирослав никифорович (26 квітня 
1911 р. – 7 червня 2000 р.) – художник, графіт, жур-
наліст» (спр. 7, 8) зберігає фотокартки та щоден-
ник м. Григоріїва.

отже, у фондах центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління укра-
їни в м. києві зберігаються документи, які містять 
інформацію про педагогічну діяльність н. Григорі-
їва в україні та за кордоном.

в інституті рукописів національної бібліотеки 
україни ім. в.і. вернадського зберігаються праці 
педагога, які виходили друком у часописах та 
збірниках в еміграції, серед них: «вільна спілка» 
(1921 р.), «нова україна» (1922 р.), «Громадський 
вісник» (1930 р.), «українська кореспонденція» 
(1931 р.), «трудова україна» (1933 р.). н. Григо-
ріїв відігравав важливу роль у функціонуванні та 
виданні цих часописів.

вагомими для вивчення діяльності н. Гри-
горїіва є авторські статті в періодичних видан-
нях «світло» (1911-1912 рр.), «маяк» (1913 р.), 
«рада» (1917 р.), у яких педагог друкувався під 
20-ма псевдонімами (Гр. наш, н.Г., Педагог, Про-
світник, Подолянин, не Політик та ін.).

в інституті рукописів національної бібліотеки 
україни ім. в.і. вернадського зберігаються мате-
ріали, які дають можливість віднайти повні відо-
мості про педагогічну та просвітницьку діяльність 
н. Григоріїва.

Висновки. аналіз документально-фактологіч-
них матеріалів архівних установ дозволив устано-
вити біографічні відомості про життя та діяльність 
н. Григоріїва, дослідити напрями педагогічно-про-
світницької діяльності вченого (освітня, видав-
нича, культурна), з’ясувати педагогічні погляди, 
зміст педагогічно-просвітницької праці педагога.

отже, актуальність і значущість особистості 
н. Григоріїва, його спадщини протягом тривалого 
часу (кінець ХіХ ст. – початок ХХ ст.) незапере-
чна. саме архівні документи дали нам можливість 
дослідити педагогічну та науково-просвітницьку 
діяльність педагога в україні та за її межами.

Перспективи подальших розвідок напряму – 
дослідження творчої спадщини дружини никифора 
Григоріїва – Ганни Григоріївни.
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НАСТуПНІСТь ДОШКІльНОї ТА ПОЧАТКОВОї ОСВІТи  
у ВиМІРАХ СьОГОДЕННя: ЗДОБуТКи ТА ПЕРСПЕКТиВи
CONTINUATION OF PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION  
AS OF TODAY: MILESTONES AND OUTLOOK

У статті розглянуто сутність наступності 
дошкільної та початкової освіти: у дошкіль-
них закладах освіти наступність виявля-
ється насамперед у підготовці дитини до 
школи, а в закладах початкової освіти – 
у використанні та покращенні вже набутих 
раніше знань і навичок. Встановлено, що 
заклади дошкільної та початкової освіті 
мають різні назви, методики виховання 
і навчання, критерії готовності дошкільника 
до навчання в початковій школі, час початку 
систематичного початкового навчання, 
термін навчання в початкових школах. 
Але водночас наявні спільні риси, які проявля-
ються у взаєминах «учитель – учень», видах 
оцінювання навчальних успіхів і поведінки 
дітей, у відсутності до 3-го класу вчителів-
предметників, у «напівдомашньому» оформ-
ленні класу, тісному зв’зку з рідною домівкою 
тощо. В Україні забезпечення наступності 
відбувається через цикли навчання – адап-
таційно-ігровий і основний, надану першо-
класникам можливість приносити до школи 
іграшки, писати олівцем, поділ класу на 
зони, скасування червоної ручки вчителя та 
домашніх завдань у 1-му класі, зниження оці-
нок за виправлення, оцінювання каліграфії, 
зміну функції оцінки із предмета обговорень 
і рейтингів на фіксування якості знань учня. 
Охарактеризовано напрями забезпечення 
наступності – інформаційно-просвітниць-
кий і практичний. Інформаційно-просвіт-
ницький передбачає, з одного боку, обмін 
досвідом між вихователями та вчителями 
початкової школи щодо використання різно-
манітних форм організації діяльності дітей, 
ігрових прийомів і методів, систем роботи 
з розвитку мовлення, поетапної соціалізації 
дитини, формування її пізнавальних про-
цесів, з іншого – роботу з батьками дітей 
(анкетування щодо питань індивідуального 
розвитку дитини, рівня досягнення нею 
дошкільної зрілості, Дні відкритих дверей 
у школах, зустрічі батьків із майбутніми 
учителями, спільні батьківські збори з педа-
гогами закладу дошкілької освіти і вчите-
лями школи, «педагогічні вітальні» у школі 
з питань створення у закладі психологічно 
комфортної обстановки для сприйняття 
дитиною нової соціальної ролі школяра, 
освітньо-ігрові тренінги та практикуми для 
батьків дітей переддошкільного віку). Прак-
тичний напрям має на меті встановлення 
зв’язку та творчої співпраці між закладом 
дошкілької освіти і початковою школою на 
рівні заходів із дітьми: проведення ознайом-
лювальних екскурсій до школи, відвідування 
шкільного музею, бібліотеки, проведення 
спільних свят тощо.

Ключові слова: наступність, заклади 
дошкільної освіти (ЗДО), початкова школа, 
дитина, співпраця, організація освітнього 
процесу.

The article expresses the sense of the continu-
ation of pre-school and elementary school edu-
cation: in pre-school educational institutions the 
continuation is reflecting, first of all, in child’s 
school readiness and in elementary school – in 
implementation and improvement of knowl-
edge and skills learned. It has been found that 
pre-school institutions and elementary schools 
have various names, methodology of teaching 
and education, criteria of child’s school readi-
ness, time of commencing systematic pre-school 
education, term of education in pre-school insti-
tutions. Herewith, they have some common 
features reflecting in the teacher-pupil relations, 
types of evaluating academic progress and 
behavior of children, lack of subject teachers 
in 3rd class, domestic class interior, close rela-
tions with own home and etc. In Ukraine the 
assurance of continuation is to be made through 
educational cycle – adaptation, in-game and 
basic, giving possibility to the first-year pupils to 
bring toys to school, writing with pencil, division 
of class into zones, cancellation of red pen use 
and homework in first class, reduction of scores 
for corrections, calligraphy evaluation, change of 
score from disputable matter and rating to knowl-
edge quality of pupils. The article characterizes 
the direction of ensuring continuation – informa-
tion and awareness-raising and practical. Infor-
mation and awareness-raising direction provides 
for, on one side, sharing experience between 
educators and teachers of pre-school institutions 
with regard to the use of various forms of child 
activities, in-game methods and ways, systems 
of speaking development, stage-by-stage child 
socialization, formation of cognitive processes, 
and on the other side – dealing with parents 
(survey on the matters of personal growth, level 
of school readiness, Doors Open Days, teacher-
parent meetings, joint teacher-parent meetings, 
pedagogical meetings on the matters of forming 
psychological friendliness of the environment 
for perception by a child of new pupil social role, 
educational and in-game trainings and practices 
for parents of infants). Practical direction provides 
for relation and creative cooperation between 
pre-school institution and elementary school at 
the level of activities involving children: arrange-
ment for introductory school tours, visiting school 
museum, library, arrangement for common holi-
days, etc. 
Key words: continuation, pre-school educational 
institutions, elementary school, of child, coopera-
tion, arrangement for educational process.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
дошкільна освіта – це освітній простір, який нале-
жить феномену дитинства, найціннішому періоду 
життя, часу невичерпних потреб дитини в пізнанні, 
незадоволеність яких у ранньому дитинстві стає 
непоправною в подальшій освіті. Закласти основи 

знань, розвивати розумово, морально, естетично 
та фізично з урахуванням індивідуальних і віко-
вих особливостей дітей, позитивної самооцінки та 
відповідальності з метою успішного навчання на 
наступних ланках середньої школи є завданням 
початкової школи. наступність між дошкільною та 
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початковою ланками освіти не повинна розумітися 
тільки як підготовка дітей до навчання, оскільки 
в дошкільному віці закладаються найважливіші 
риси майбутньої особистості. у зв’язку із цим 
необхідно прагнути до організації єдиного розви-
вального середовища – дошкільної та початкової 
освіти. це актуалізує вивчення проблеми забезпе-
чення наступності в роботі закладів дошкільної та 
початкової освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
організацію роботи в закладі дошкільної освіти, 
що спрямована на загальну підготовку дитини до 
шкільного навчання, досліджували л. артемова, 
о. Богданова, а. Богуш, л. Божович, З. Борисова, 
л. калмикова, а. леушина, о. Проскура, о. сав-
ченко, а. симонович, о. усова й ін. освітній зміст 
у початковій школі розглядали о. кононко, о. Про-
скура, о. савченко та ін. Форми організації і методи 
навчання в дошкільних закладах і в початковій 
школі вивчали З. Борисова, в. Гурська, З. істоміна, 
о. киричук, л. Парамонова, м. Поддяков, т. Фадє-
єва, Ф. Шелухін та ін.

Питання наступності старшого дошкільного 
і молодшого шкільного віку були в центрі уваги 
таких вітчизняних психологів, як: Б. ананьєв, 
П. Гальперін, в. давидов, в. кудрявцев, Г. люблін-
ська, с. рубінштейн та ін. на важливості наступ-
ності в навчанні та вихованні дітей наголошу-
вали і видатні педагоги минулого – П. Блонський, 
Я. коменський, а. макаренко, с. русова, в. сухом-
линський, Є. тіхєєва, к. ушинський та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. натомість залишається від-
критим для дослідження питання поєднання мето-
дів і форм забезпечення наступності дошкільної 
та початкової освіти в умовах сьогодення. саме 
тому важливо дослідити та проаналізувати вітчиз-
няний досвід і досвід європейських країн із даного 
питання для кращого його розуміння.

Мета статті – визначити зміст, методи і форми 
забезпечення наступності дошкільної та початко-
вої освіти в україні та європейських країнах, оха-
рактеризувати напрями її забезпечення.

Виклад основного матеріалу. однією 
з обов’язкових умов здійснення неперервності 
процесу здобуття освіти є наступність між дошкіль-
ною та початковою освітою, яка має забезпечити 
узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання 
в дошкільній і початковій освіті, урахування вікових 
особливостей дітей. у дошкільних закладах освіти 
наступність виявляється насамперед у підготовці 
дитини до школи, а в закладах початкової освіти – 
у використанні та покращенні вже набутих раніше 
знань і навичок [1-2; 4]. це спричиняє необхідність 
створення умов, які сприяли б усебічному розви-
тку особистості учнів, формуванню вмінь навча-
тися впродовж життя, критично мислити, ставити 
цілі та досягати їх.

розглянемо дані питання в контексті європей-
ського досвіду.

З якого віку дитина повинна навчатися? у нау-
ковців існують два погляди на це питання – щодо 
раннього навчання дітей та пізнього.

Прихильники більш раннього початку навчання 
акцентують увагу на зміні вигляду, інтересів і потреб 
майбутніх першокласників, які значно випередили 
своїх однолітків минулих років за обсягом і рівнем 
інформації, що отримують, володінням електро-
нними засобами зв’язку. ці особливості привели 
до скорочення часу, що належав раніше безтурбо-
тному дитинству та початку навчання дітей більш 
раннього віку (від трьох років) [3].

Прихильники більш пізнього навчання мотиву-
ють свої переконання закріпленням за дитиною 
соціального статусу «дошкільника», скороченням 
в європейських країнах віку початку підготовки до 
школи на два роки порівняно із традиційним віком 
(6-7 років), більш серйозним навчальним наванта-
женням на 5-6-річних дітей, що є фактичним пере-
кладанням на дошкільну ланку прямих освітніх 
обов’язків початкової школи. істотними втратами 
для розвитку дитини обертається обмеження або 
реальне скорочення часу, який традиційно нале-
жав грі. на жаль, усе частіше професіоналізм вихо-
вателів і вчителів початкових шкіл оцінюється не 
з погляду їхнього вміння грати з дітьми, а за вмінням 
проводити заняття, наближені до шкільних уроків.

у провідних країнах світу заклади дошкільної 
ланки мають різні назви – денні центри з догляду 
за дітьми, дошкільні класи, дитячі садки або 
школи нянь (сполучені Штати америки), підго-
товчі групи або класи (німеччина, австрія, Швей-
царія), дошкільні групи (Фінляндія), дитяча школа 
(італія), нульові класи при школах або підготовчі 
групи в дитячих садках (Польща), підготовчі класи 
та материнські школи (Франція, чехія) [3].

дошкільні заклади в різних країнах відрізня-
ються різноманіттям видів, цільовою спрямо-
ваністю методик виховання і навчання, до яких 
входять і альтернативні системи виховання 
(за педагогічними концепціями дьюї, Піаже, мон-
тессорі, Френе, Штайнера). тривалий час педагоги 
і психологи вважали за критерій визначення рівня 
розвитку дітей 5-6-ти років і початку їх навчання 
природну здатність до навчання. Пізніше цей 
рівень «вимірювався» обсягом тих знань і уяв-
лень, які дитина накопичила перед вступом до 
школи. Зараз основним критерієм є рівень розви-
тку пізнавальних інтересів до навколишньої дій-
сності та пізнавальних здібностей.

розглянемо вибір критеріїв готовності дошкіль-
ника до навчання в початковій школі за кордоном. 
у даний час програми підготовчих груп у більшості 
країн орієнтовані на розвиток у дітей уявлень 
і навичок самопізнання навколишнього матері-
ального світу та соціальної поведінки в цьому 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

25

середовищі. По-різному вибираються пріори-
тети під час визначення показника готовності до 
школи. у центрі уваги може бути вивчення рід-
ної мови і розвиток мовних навичок (австрія) або 
розвиток інтелекту, спостережливості, швидко-
сті запам’ятовування, точності вираження думки, 
творчої уяви (Болгарія) [3]. у низці скандинавських 
країн здатність дітей до навчання у школі розгля-
дається як результат самого навчання, незалежно 
від проявленого ними загального рівня розвитку 
до часу вступу в 1-й клас. Фінляндія перебуває 
серед країн-лідерів з успішності (якості підготовки) 
учнів, виявлених під час міжнародних досліджень. 
у країні не визнається диференційований підхід 
до дітей щодо визначення їхніх здібностей під час 
зарахування до школи, а також розподіл на «слаб-
ких» і «сильних». Приймаються всі, включаючи 
дітей із порушеннями в розвитку, і домагаються 
«рівності результатів». у Швеції диференціація 
дітей за показником здібностей або успішності 
законодавчо заборонена. у німеччині, навпаки, 
строго диференційований підхід і відбір за зді-
бностями має відкрито селективний характер.

Що стосується формальних ознак, то систе-
матичне початкове навчання, наприклад, у захід-
них країнах більшість дітей розпочинає в 6 років: 
у великій Британії – у 5 років, у Фінляндії – у 7 років, 
у німеччині й австрії – у 5 або 6 років залежно 
від рівня готовності, у Франції – у 4-5 років. тер-
мін навчання в початкових школах також різний: 
4 роки або 6 років (німеччина, австрія, Швейца-
рія), 5 років (Франція), 6 років (велика Британія, 
італія, Японія, сполучені Штати америки) [3].

наступність між дошкільною та початковою лан-
ками в європейських країнах проявляється як у змісті 
освіти, так і «організаційно»: у взаєминах «учитель – 
учень», видах оцінювання навчальних успіхів і пове-
дінки дітей, у відсутності до 3-го класу вчителів-пред-
метників, у «напівдомашньому» оформленні класу, 
тісному зв’зку з рідною домівкою тощо.

в україні за останні часи відбулися якісні зміни 
в організації наступності в освіті. так, освітній про-
цес у початковій школі, відповідно до положень 
нового державного стандарту початкової освіти, 
організовують, ураховуючи вікові особливості 
фізичного, психологічного і розумового розвитку 
дітей 6-10-ти років, за циклами – адаптаційно-
ігровий (1-2 класи) та основний (3-4 класи). така 
циклічність сприятиме комфортному переходу 
дитини від провідного виду діяльності дошкільного 
віку – гри – до провідного виду діяльності молод-
шого шкільного віку – навчання. цій же меті під-
порядковані і такі нововведення нової української 
школи (далі – нуШ), як надана першокласникам 
можливість приносити до школи іграшки, писати 
олівцем, поділ класу на зони, скасування червоної 
ручки вчителя, домашніх завдань у 1-му класі, зни-
ження оцінок за виправлення, оцінювання калігра-

фії, зміна функції оцінки із предмета обговорень 
і рейтингів на фіксування якості знань учнів.

Забезпечення наступності закладів дошкільної 
та початкової освіти передбачає єдину, взаємоза-
лежну й узгоджену мету, зміст, форми і методи орга-
нізації освітнього процесу (що відбивається в угоді 
про співпрацю): 1) учителі початкових класів мають 
бути добре обізнаними з освітніми програмами, 
методами і прийомами розвитку, навчання, вихо-
вання дітей старшого дошкільного віку, що застосо-
вуються в закладах дошкільної освіти; 2) вихователі 
старших груп мають бути ознайомлені з освітніми 
програмами і технологіями навчання початкової 
школи [1; 4]. це необхідно, щоб уникнути ситуацій 
форсування або, навпаки, штучного уповільнення 
природного темпу розвитку дітей.

Функціональне забезпечення наступності перед-
бачає організацію співпраці між закладом дошкіль-
ної освіти і школою за інформаційно-просвітниць-
ким і практичним напрямами. розглянемо їх.

інформаційно-просвітницький аспект перед-
бачає обмін досвідом між вихователями та вчи-
телями початкової школи щодо використання 
різноманітних форм організації діяльності дітей, 
ігрових прийомів і методів, систем роботи з роз-
витку мовлення, поетапної соціалізації дитини, 
формування її пізнавальних процесів – взаємне 
почергове відвідування вихователями і вчите-
лями відкритих занять у підготовчих групах і уро-
ків із позакласними заходами в перших класах 
школи з метою спостереження за розвитком 
дітей, проведення діагностики щодо визначення 
готовності дитини до школи, тематичних виста-
вок, розроблення методичних рекомендацій, під-
готовка і проведення спільних семінарів-практи-
кумів, майстер-класів, конференцій, консультацій, 
педагогічних рад, засідань, круглих столів, орга-
нізація спільних методичних об’єднань, творчих 
груп, проведення спільних педагогічних проєктів, 
психологічні та комунікативні тренінги для вихова-
телів і вчителів [1-2].

у роботі з батьками доцільним є тестування 
батьків та їх анкетування щодо питань індивіду-
ального розвитку дитини, рівня досягнення нею 
дошкільної зрілості, дні відкритих дверей у шко-
лах, зустрічі батьків із майбутніми учителями, 
спільні батьківські збори з педагогами Здо і вчите-
лями школи, «педагогічні вітальні» у школі з питань 
створення в закладі психологічно комфортної 
обстановки для сприйняття дитиною нової соці-
альної ролі школяра (за темами «Психологічна 
готовність дитини до школи», «Завдання дитячого 
садка і сім’ї в підготовці дитини до школи», «адап-
тація учнів перших класів до навчання у школі» 
тощо), освітньо-ігрові тренінги та практикуми для 
батьків дітей переддошкільного віку, інтернет-кон-
сультації, вебінари або форуми для батьків, вико-
ристання стендового матеріалу тощо [2; 4].
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Практичний аспект співпраці між закладами 
передбачає встановлення зв’язку і творчої співп-
раці між Здо і початковою школою на рівні захо-
дів із дітьми через проведення ознайомлювальних 
екскурсій до школи, відвідування шкільного музею, 
бібліотеки, знайомство і взаємодію дошкільнят 
з учителями й учнями початкової школи, зустрічі та 
бесіди з учнями початкової та середньої школи – 
колишніми вихованцями дитячого садка, участь 
у театралізованій діяльності, організацію спіль-
них конкурсів, тематичних виставок дитячих робіт, 
вернісажів тощо, проведення спільних свят (день 
знань, посвята в першокласники, день відкритих 
дверей та випускний у днЗ тощо) і спортивних зма-
гань дошкільнят і першокласників, спільну участь 
старших дошкільнят і школярів у проєктній діяль-
ності, відвідування дошкільнятами адаптаційного 
курсу занять, організованих при школі (заняття із 
психологом, логопедом, музичним керівником та 
іншими фахівцями школи) тощо.

Висновки. наступність між дошкільною та 
початковою освітою передбачає узгодженість 
мети, змісту, методів, форм навчання між Здо 
(мета наступності – підготовка дитини до школи) 
та початковою школою (мета наступності – вико-
ристання та покращення вже набутих раніше 
знань та навичок), урахування вікових особли-
востей дітей. Забезпечення наступності в роботі 
Здо та початкової школи є однією з умов усебіч-
ного гармонійного розвитку ініціативної, компе-
тентної та самодостатньої особистості на перших 

суміжних ланках системи безперервної освіти. 
наступність доцільно організовувати через інфор-
маційно-просвітницький та практичний напрями. 
Здо і школа мають провадити освітню діяльність 
спільно і системно – усім педагогічним колективом. 
лише об’єднавши зусилля педагогічних колективів 
закладів дошкільної і початкової ланок шкільної 
освіти, а також отримавши підтримку батьківської 
громади, можна забезпечити психологічно вива-
жений і успішний для дитини перехід із попере-
днього рівня освіти на наступний.

Перспективи подальших розвідок убачаємо 
в нових формах співпраці Здо та початкової школи 
з батьками дітей, дослідженні східного та західного 
закордонного досвіду з даного питання тощо.
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ЦЕНТРЫ ПЕДАГОГиЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНия: ЗАДАЧи и СОДЕРЖАНиЕ 
ПРОФЕССиОНАльНОГО РАЗВиТия уЧиТЕлЕЙ В ГЕРМАНии
ЦЕНТРи ПЕДАГОГІЧНОї ОСВІТи: ЗАВДАННя ТА ЗМІСТ  
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВиТКу ВЧиТЕлІВ у НІМЕЧЧиНІ
TEACHER TRAINING CENTRES: THE OBJECTIVES AND CONTENT 
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN GERMANY

Статья раскрывает основные задачи 
и содержание профессионального разви-
тия учителей в Центрах педагогического 
образования в Германии. Центры являются 
центральными междисциплинарными науч-
ными подразделениями университетов, 
несущими ответственность за качество 
профессиональной подготовки будущих 
учителей и оптимизацию педагогического 
образования в регионе. На основе анализа 
сайтов, отчетов, результатов монито-
ринга деятельности Центров, немецкой 
педагогической научной литературы опре-
делены приоритетные направления дея-
тельности и выделены главные задачи 
Центров во всех фазах подготовки (тео-
ретическая, практическая, повышения ква-
лификации). В статье описаны основные 
задачи Центров педагогического образова-
ния. В рамках 1-й фазы подготовки Центры 
обеспечивают академическую поддержку 
студентов; координацию профессиональ-
ной подготовки будущих учителей на всех 
факультетах; оптимизацию практической 
составляющей; разработку и внедрение 
инновационных форм, методов и техноло-
гий в процесс обучения. В рамках 2-й фазы 
подготовки основная задача Центров 
заключается в согласовании содержания 
программ профессиональной подготовки 
будущих учителей между двумя фазами (ака-
демическая и референдариат). В рамках 3-й 
фазы подготовки Центры осуществляют 
проведение мероприятий для повышения 
квалификации учителей в регионе; разра-
ботку специальных программ подготовки 
менторов, коучеров, тьюторов; проведение 
научных исследований в области развития 
школьного и педагогического образования. 
В результате анализа научных материа-
лов сделан вывод о том, что деятельность 
Центров педагогического образования спо-
собствует модернизации педагогического 
образования и реализации идеи професси-
онального развития учителей в течение 
всей жизни.
Ключевые слова: профессиональное раз-
витие учителей, профессиональная компе-
тентность, Центр педагогического обра-
зования, фазы подготовки: теоретическая 
(академическая), практическая (референда-
риат), повышение квалификации.

Стаття розкриває основні завдання та 
зміст професійного розвитку учителів 
у Центрах педагогічної освіти в Німеччині. 
Центри є центральними міждисциплінар-
ними науковими підрозділами університе-
тів, що несуть відповідальність за якість 
професійної підготовки майбутніх учителів 
і оптимізацію педагогічної освіти в регіоні. 
На основі аналізу сайтів, звітів, результатів 
моніторингу діяльності Центрів, німецької 
педагогічної наукової літератури визначені 
пріоритетні напрями діяльності і виділені 

головні завдання Центрів у всіх фазах під-
готовки (теоретична, практична, підви-
щення кваліфікації). У статті описані осно-
вні завдання Центрів педагогічної освіти. 
У рамках 1-ої фази підготовки Центри забез-
печують академічну підтримку студентів; 
координацію професійної підготовки май-
бутніх учителів на всіх факультетах; опти-
мізацію практичної складової частини; роз-
робку та впровадження інноваційних форм, 
методів і технологій у процес професійної 
підготовки майбутніх учителів. У межах 2-ої 
фази підготовки основне завдання Центрів 
полягає в узгодженні змісту програм про-
фесійної підготовки майбутніх учителів між 
двома фазами (академічна і референдаріат). 
У межах 3-ої фази підготовки Центри здій-
снюють проведення заходів для підвищення 
кваліфікації вчителів у регіоні; розроблення 
спеціальних програм підготовки менторів, 
коучерів, тьюторів; проведення наукових 
досліджень у галузі розвитку шкільної та 
педагогічної освіти. У результаті аналізу 
наукових матеріалів ми дійшли висновку 
про те, що діяльність Центрів педагогіч-
ної освіти сприяє модернізації педагогічної 
освіти та реалізації ідеї професійного розви-
тку учителів упродовж життя.
Ключові слова: професійний розвиток учи-
телів, професійна компетентність, Центр 
педагогічної освіти, фази підготовки: тео-
ретична (академічна), практична (референ-
даріат), підвищення кваліфікації.

The article focuses on the main tasks and con-
tent of the professional development of teach-
ers in the Teacher Training Centers in Germany. 
The centers are the central interdisciplinary sci-
entific university departments that are responsi-
ble for the quality of teacher trainees’ professional 
training and the optimization of teacher training in 
the region. Having analyzed the sites, reports, 
German pedagogical scientific literature, moni-
toring results of the Centres’ activities, the author 
identifies the priority areas of their work and 
defines the main tasks in all the stages of train-
ing (theoretical, practical, in-service). The article 
describes the tasks of the Teacher Training Cen-
ters. Within the 1st stage of training, the Centers 
provide academic support for students; coordi-
nation of teacher trainees’ professional training 
at all the faculties; optimization of the practical 
component; development and implementation of 
innovative forms, methods and technologies into 
the learning process. Within the second stage of 
training, the main task of the Centers is to coor-
dinate the content of teacher trainees’ curriculum 
between the two stages (academic and referen-
dariat).Within the third stage of training, the Cen-
ters hold events for in-service teacher training in 
the region; develop special training programs for 
mentors, coaches, tutors; conduct research on 
the development of schools and teacher training.
As a result of the analysis of scientific materials, 
it was concluded that the activity of the Teacher 
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Постановка проблемы в общем виде. 
в условиях создания общеевропейского простран-
ства высшего образования возрастают требова-
ния к профессионализму современного учителя, 
переосмыслению его роли в подготовке конкурен-
тоспособного молодого поколения к жизни в усло-
виях глобальных политических, экономических, 
социальных изменений. Поиск инновационных 
подходов, создание условий для непрерывного 
развития профессиональной компетентности 
учителя являются первоочередными задачами 
модернизации педагогического образования.

в этой связи интересным представляется опыт 
Германии, страны, одной из первых подписавшей 
Болонское соглашение, являющейся одним из 
лидеров в реализации общеевропейских задач, 
в то же время обеспечивающей сохранение тра-
диционных национальных особенностей в системе 
педагогического образования. среди инновацион-
ных направлений развития педагогического обра-
зования в Германии следует выделить создание 
центров педагогического образования, деятель-
ность которых направлена на оптимизацию про-
фессиональной подготовки, обеспечение непре-
рывности профессионального развития учителей 
в течение трех фаз: теоретической (академиче-
ской), практической (референдариат) и повышения 
квалификации в течение трудовой деятельности.

Анализ последних исследований и публи-
каций. вопросам профессионального развития 
учителей посвящены научные труды немецких 
ученых й. койффера (J. Keuffer), Х. месснера 
(G. Messner), р. месснера (R. Messner), Х. ортен-
бургера (G. Ortenburger), к. ройссера (K. Reusser), 
а. Шенкнехта (A. Schönknecht), е. терхарта 
(E. Terhart) и др. деятельность центров педа-
гогического образования освещается в работах 
З. Блемеке (S. Blömeke), а. Галлигус (A. Halligus), 
Х. меркенса (H. Merkens), Б. вайанда (B. Weyand), 
Ф. вальке (F. Walke) и др. различные аспекты 
педагогического образования в Германии рассма-
триваются в трудах отечественных и российских 
ученых н. абашкиной, н. авшенюк, с. Бобракова, 
о. Гладковой, т. Гордиенко, а. дяченко, л. Зава-
лышиной, е. локшиной, н. махини, с. синенко, 
с. Павлюк, о. Пришляк, л. Пуховской, а. турчины 
и др. в то же время содержание работы центров 
педагогического образования по развитию про-
фессионализма учителей не было предметом 
детального изучения.

Целью статьи являются описание основных 
задач и содержания профессионального развития 
учителей в центрах педагогического образования 

в Германии, выявление приоритетных направле-
ний деятельности.

изложение основного материала. как отмеча-
ется на сайтах центров педагогического образова-
ния, они являются центральными междисциплинар-
ными научными подразделениями университетов, 
имеющими непосредственную связь с руковод-
ством университетов, но не представляющими 
интересы ни одной дисциплины. Факультеты несут 
ответственность за организацию обучения студен-
тов, центры предоставляют им научно-методиче-
скую поддержку по подготовке будущих учителей 
и проведению научных исследований в сфере раз-
вития педагогического образования.

структура большинства центров следующая: 
ученый совет, администрация, сотрудники. 90% 
центров имеют свои офисы на территории уни-
верситетов, подчинены проректору или вице-пре-
зиденту по учебной работе или имеют собствен-
ный кабинет в ректорате. руководство центром 
осуществляется на коллегиальной основе. важ-
ные решения принимаются на общем собрании 
ученого совета, в состав которого входят прорек-
тор по учебной работе, профессора факультетов 
и преподаватели специальных кафедр, внештат-
ные сотрудники (преподаватели учебных семина-
ров, которые представляют 2-ю фазу подготовки; 
представитель муниципальных органов управле-
ния образованием федеративной земли, пред-
ставитель института повышения квалификации 
учителей, руководитель государственной экза-
менационной комиссии) и несколько студентов. 
Заседания ученого совета проходят не реже двух 
раз в год. на заседаниях ученого совета выбира-
ется научное руководство, состоящее из штатных 
и внештатных сотрудников, действующее в рамках 
своих полномочий в целях выполнения принятых 
на собрании решений и ежегодно отчитывающееся 
о результатах своей работы. работой руководит 
один или несколько профессоров, которые избира-
ются на определенное время. из группы препода-
вателей университета научное руководство центра 
назначает директора (менеджер), его заместителя 
и секретаря, которые представляют интересы цен-
тра, несут ответственность за свою деятельность, 
осуществляют руководство сотрудниками центра, 
уполномоченные принимать срочные текущие 
решения в рамках коллегиального научного руко-
водства. в зависимости от объема выполняемой 
работы и финансирования центры насчитывают от 
4-х до 12-ти сотрудников [1, с. 27-37; 87].

основные задачи центров педагогического 
образования были определены специальной 

Training Centers contributes to the moderniza-
tion of teacher training and the realization of 
the idea of teachers’ professional development 
throughout life.
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  Загальна педагогіка та історія педагогіки

29

комиссией конференции министров по вопросам 
образования и культуры (Kultusministerkonferenz) 
в 2000 г., а именно: координация образования 
и подготовки; согласование программ профес-
сиональной подготовки и педагогической прак-
тики студентов; обеспечение связи между общей 
и предметной дидактиками, теоретической и прак-
тической подготовкой по дисциплинам предмета 
преподавания; разработка, проведение и под-
держка научных исследований в области развития 
школьного и педагогического образования; оказа-
ние помощи в разработке академических правил; 
планирование, организация и координация при-
ема студентов на педагогические специальности; 
анализ качества профессиональной подготовки 
будущих учителей; предоставление консультаций 
при формировании кадрового состава универси-
тета; предоставление академической поддержки 
студентам педагогических специальностей; раз-
работка и внедрение дистанционных форм подго-
товки будущих учителей [5, с. 16].

как отмечалось ранее, первые центры были 
созданы с целью оптимизации академической под-
готовки учителей в университетах. в то же время 
новые изменения и требования времени, а именно 
принятие Болонской декларации и необходимость 
структурных и содержательных преобразований 
в системе высшего образования, сформировали 
ряд новых задач центров. анализ деятельности 
центров позволил установить, что спектр работы 
их чрезвычайно разнообразен и гибок.

в рамках 1-й фазы подготовки центры обе-
спечивают: академическую поддержку студентов; 
консультативную помощь преподавателям; прове-
дение курсов, практикумов (E-Learning) для препо-
давателей университета; проведение тренингов, 
практикумов опытными учителями школ; прове-
дение спецсеминаров ведущими специалистами 
университета; организацию демонстрационных 
уроков; работу учебных мастерских и исследо-
вательских лабораторий; общение в профессио-
нальных сетях; руководство школьной практикой; 
ведение портфолио компетенций.

центры тесно сотрудничают с различными 
факультетами, кафедрами предметных дидактик 
и психолого-педагогических дисциплин, коорди-
нируя разработку новых академических правил 
и модуляризированых учебных программ для ака-
демической подготовки учителей с целью инте-
грации теоретических дисциплин по предмету 
преподавания, профессионально-дидактической 
и психолого-педагогической подготовки (общая 
педагогика, школьная педагогика, психология) 
с учетом логической последовательности и пре-
емственности в их изучении.

следует отметить большой объем работы 
в организации обучения и преподавания, обе-
спечении научно-методической поддержки пре-

подавателей университета и академической под-
держки студентов. студенты имеют возможность 
получить необходимую информацию об акаде-
мических правилах и порядке сдачи экзаменов, 
правилах допуска к обучению в магистратуре 
и прохождения стажировки (референдариат), 
информацию об обучении, практике и временных 
краткосрочных проектах за рубежом и их финан-
сировании. студенты младших курсов получают 
помощь в составлении индивидуального учеб-
ного плана. центр осуществляет планирование, 
организацию и координацию приема студентов 
на педагогические специальности. среди рассмо-
тренных задач обращает на себя внимание актив-
ное использование интернет-ресурсов, создание 
совместной профессиональной сети, способству-
ющей развитию сотрудничества между универси-
тетом, руководством школ, методистами, предста-
вителями учебных семинаров.

среди рекомендаций экспертной комиссии Гет-
тингенского университета (Göttingen) по вопросам 
педагогического профессионализма и качествен-
ного развития профессиональной компетент-
ности будущих учителей отмечается необходи-
мость повышения эффективности педагогической 
практики путем тьюторской поддержки студен-
тов младших курсов, оказания профессиональ-
ной поддержки со стороны менторов и доцентов 
университета, проведения практико-ориентиро-
ванных семинаров, оформления портфолио ком-
петентностей [4, с. 16-17]. в этом направлении 
центры осуществляют руководство педагогиче-
ской практикой, активизируя сотрудничество со 
школами и учебными семинарами. для подго-
товки студентов к работе в школе привлекаются 
опытные учителя, которые в течение учебного 
года работают со студентами в учебных мастер-
ских. студент имеет возможность регулярно посе-
щать уроки ментора, помогая ему в подготовке 
к уроку, планировании и проведении внеурочных 
мероприятий. активная работа в учебной мастер-
ской засчитывается как педагогическая практика. 
результаты прохождения всех видов педагоги-
ческой практики фиксируются в портфолио ком-
петентностей, которое является необходимым 
условием допуска к прохождению стажировки 
и развернутым описанием развития профессио-
нальной компетентности будущего учителя в тече-
ние двух фаз подготовки.

кроме того, сотрудники центра предоставляют 
профессиональную помощь методистам школ 
и студентам во время прохождения практики. 
опытные преподаватели учебных семинаров, 
представляющих 2-ю фазу (референдариат), про-
водят тренинги и практикумы со студентами, что 
способствует развитию практических знаний, уме-
ний и навыков, необходимых будущим учителям 
во время прохождения стажировки.
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изучая проблему профессионального развития 
учителей в центрах педагогической подготовки, 
мы отмечаем, что в основе развития профес-
сионализма учителей лежат компетентностный 
и рефлексивный подходы. немецкие ученые 
З. Блемеле, е. терхатр и др. подчеркивают, что 
педагогическая рефлексия является основопола-
гающим элементом в развитии профессиональной 
компетентности учителя. метод рефлексивного 
анализа практического опыта студентов активно 
применяется на семинарах в университете до 
и после прохождения педагогической практики, 
просмотра демонстрационных уроков на базе уни-
верситета, которые проводятся студентами, учите-
лями школ или сотрудниками учебных семинаров, 
представляющих 2-ю фазу подготовки.

деятельность центров во 2-й фазе подготовки 
направлена на: конкретизацию содержания и кур-
рикулума между фазами подготовки; согласо-
вание методов работы; разработку и внедрение 
совместных проектов; координацию подготовки 
стажера; тьюторскую поддержку стажера; разра-
ботку и внедрение инноваций; ведение портфо-
лио компетентностей.

Большое значение для интеграции теории 
и практики имеет согласование содержания про-
фессиональной подготовки учителей между двумя 
фазами, академической и референдариатом. 
роль центров заключается в обеспечении тесного 
сотрудничества между школами, учебными семи-
нарами и университетом в регионе, конкретизации 
содержания программ, проведении совместных 
мероприятий для повышения квалификации руко-
водителей учебных семинаров, которые пред-
ставляют 2-ю фазу (референдариат), и научно-
педагогических сотрудников университета. кроме 
того, центр осуществляет разработку, внедрение 
и анализ инновационных методов и технологий 
обучения в течение обеих фаз.

в рамках 3-й фазы (повышение квалификации) 
центры обеспечивают: проведение спецсеминаров 
ведущими специалистами университета для учите-
лей; проведение научных собраний; организацию 
учебных мероприятий опытными учителями школ; 
проведение ежегодного форума мультипликаторов 
с привлечением научных сотрудников кафедр пред-
метных дидактик; повышение квалификации менто-
ров, руководителей учебных семинаров, руководи-
телей институтов повышения квалификации.

в контексте обучения в течение жизни центры 
активизируют работу в направлении разработки 
и проведения мероприятий по повышению квали-
фикации учителей-практиков в регионе. мы раз-
деляем мнение Х. месснера и к. реуссера, кото-
рые считают вступление в трудовую деятельность 
начинающего учителя важным этапом его дальней-
шего профессионального развития. именно в этот 
период молодые учителя нуждаются в профессио-

нальной поддержке наставников, обмене опытом 
с коллегами [3, с. 169]. Проведение совместных 
тренингов и научно-методических семинаров для 
студентов, учителей школ, методистов, руководите-
лей научных семинаров способствует формирова-
нию профессиональной компетентности будущих 
учителей и совершенствованию профессиональ-
ного мастерства учителей с опытом работы.

кроме того, Х. меркенс подчеркивает необхо-
димость переподготовки педагогических кадров 
для обеспечения качественного управления и раз-
вития школы [2, с. 104]. в этом направлении уни-
верситеты предлагают специальные магистерские 
программы переподготовки, разработанные при 
поддержке центров педагогического образования.

одним из важных направлений работы цен-
тров является проведение научных исследований 
в области развития школьного и педагогического 
образования в регионе. При поддержке центров 
создаются рабочие группы, в состав которых 
входят научные сотрудники кафедр предметных 
дидактик и психолого-педагогических дисциплин, 
привлекаются опытные учителя, студенты.

Выводы. итак, на основании проведенного 
анализа был сделан вывод о том, что професси-
ональное развитие учителей в центрах педагоги-
ческого образования в Германии осуществляется 
в направлении: оптимизации академической под-
готовки; координации практической подготовки 
между университетом, школами и учебными 
семинарами; обеспечении профессиональной 
поддержки преподавателей университета и сту-
дентов; организации мероприятий для повышения 
квалификации учителей-практиков; проведении 
научных исследований в сфере развития школь-
ного и педагогического образования.

в то же время подчеркивается необходимость: 
эффективного распределения средств с целью 
привлечения высококвалифицированных внеш-
татных специалистов для проведения различных 
обучающих мероприятий; разработки куррику-
лума и описания путей формирования компетент-
ностей; оказания поддержки для разработки ака-
демических правил и порядка сдачи экзаменов; 
разработки и координации мультимедийных форм 
подготовки учителей [1, с. 89].

в связи с вышеизложенным считаем инте-
ресным и актуальным изучение инновационных 
форм, методов и технологий профессионального 
развития учителей в центрах педагогического 
образования в Германии.
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ПРОВІДНІ ЕКОФІлОСОФСьКІ КОНЦЕПЦІї  
яК ТЕОРЕТиЧНА ОСНОВА ЕКОлОГІЧНОї ОСВІТи КАНАДи
LEADING ECO-PHILOSOPHICAL CONCEPTS AS A THEORETICAL 
FRAMEwORK FOR CANADA’S ENVIRONMENTAL EDUCATION

Стаття присвячена вивченню питання 
впливу провідних екофілософських концеп-
цій на процес розвитку екологічної освіти 
в Канаді. У світлі історичного аналізу про-
аналізовано вплив ідей консерваціонізму, 
або техноцентризму, тобто поверхневого 
інвайронменталізму на формування мети 
та змісту екологічної освіти, зокрема 
з’ясовано, що під впливом ідей поверхневого 
інвайронменталізму екологічна освіта аж до 
90-х років ХХ століття розглядала довкілля 
як ресурс, яким потрібно керувати, та нама-
галась лише модифікувати або зменшити 
промисловий вплив на навколишнє серед-
овище за допомогою суто технологічних 
або наукових рішень. Екологічна освіта, 
яка базувалась на цій концепції, сприймала 
як належне і підтримувала панівний на той 
час споживацький атомістично-механіс-
тичний світогляд, що в результаті і при-
звело до екологічної кризи кінця 90-х років. 
Автором з’ясовано, що саме тому, на про-
тивагу поверхневому інвайронменталізму 
з’явився інший екофілософський напрям – 
«радикальна екологія». Під впливом погля-
дів радикальних екологів екологічна освіта 
заохочувала учнів захищати природу не 
заради власної користі, а заради самої при-
роди, а також сприяла розумінню учнями, 
що захист природи – це захист самих себе. 
Цілісне світосприйняття, притаманне ради-
кальним екологам, спрямувало педагогів на 
розуміння того, що екологічна освіта – це не 
окремий предмет, навпаки, уся освіта пови-
нна бути екологічною освітою. Установлено, 
що новий щабель еволюції екологічної освіти 
являє собою наприкінці ХХ – на початку 
ХХI століття освіта для сталого розви-
тку. Освіта для сталого розвитку охоплює 
екологічну, економічну та соціальну пробле-
матику з метою виховання нової системи 
цінностей і формування моделей поведінки 
молодого покоління. Тому екологічні питання 
в освіті для сталого розвитку вивчаються 
суто в тісному взаємозв’язку з питаннями 
соціального й економічного характеру.
Ключові слова: екологічна освіта, консер-
ваціонізм, поверхневий інвайронменталізм, 

радикальна екологія, освіта для сталого 
розвитку.

The article is devoted to the study of the influence 
of the leading eco-philosophical concepts on the 
development of environmental education in Can-
ada. In the light of historical analysis we have ana-
lyzed the influence of ideas of conservationism or 
technocentrism, that is shallow environmental-
ism, on shaping the objectives and content of 
environmental education and, in particular, found 
that under the influence of shallow environmen-
talismup to 90-ies of the XX-th century environ-
mental education considered the environment as 
a resource to be managed and was just trying to 
modify or reduce industrial impact on the environ-
ment through a purely technological or scientific 
solutions. Environmental education, which was 
based on this concept, took for granted and 
supported the dominant consumer atomlike-
mechanistic worldview, which ultimately led to the 
environmental crisis of the late 90-ies. The author 
clarified that this is why, in contrast to the shallow 
environmentalism appeared “radical ecology” – 
another eco-philosophical direction. Influenced 
by the views of radical environmentalists, environ-
mental education encourage students to protect 
nature not for their own sake but for the sake of 
nature, and also contributed to the understand-
ing that protecting nature is protecting ourselves. 
Holistic perception of the world inherent to radical 
environmentalists, has led teachers to the under-
standing that environmental education is not a 
separate subject, but to the idea that all education 
should be environmental education. It is estab-
lished that education for sustainable development 
is a new step in the evolution of environmental 
education. Education for sustainable develop-
ment covers environmental, economic and social 
issues with the goal of educating a new system of 
values and formation of behavior patterns of the 
younger generation. Therefore, environmental 
issues in education for sustainable development 
are examined in connection with the issues of 
social and economic nature.
Key words: environmental education, conserva-
tism, shallow environmentalism, radical ecology, 
education for sustainable development.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
екологічна освіта на різних етапах свого розвитку 
значно варіюється з погляду філософії, педагогіки, 
обсягу та змісту. ця мінливість є наслідком існу-
вання багатьох екофілософських концепцій, про-
відні ідеї яких у різні історичні періоди брались за 
основу й істотно впливали на процес визначення 
мети та формування змісту екологічної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ана-
ліз вітчизняної, світової та канадської філософської 
і педагогічної літератури із проблем впливу екофі-
лософських течій на процес формування еколо-
гічної освіти в канаді показав, що вивченню цього 
питання приділяється значна увага з боку науков-

ців. роботи а. дренгсона, дж. міллера, д. орра, 
д. селбі містять ґрунтовні напрацювання у сфері 
вивчення впливу техноцентризму на формування 
змісту та мети екологічної освіти. вплив радикаль-
ної екології на розвиток екологічної освіти став 
предметом досліджень таких науковців, як: а. Бут, 
Є. Єрмолаєва, Ф. капр, Ю. кінг, дж. кларк, П. кор-
коран, у. крегг, р. міллер, а. нейс, Г. Пайк, д. селбі, 
е. сіверс, Г. сміт, Ю. такахаші, м. циммерман,. над 
проблемою впровадження концепції сталого розви-
тку в систему сучасної екологічної освіти в канаді 
активно працювали Г. Брутланд, дж. Фіен.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак проблема впливу 
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провідних екофілософських концепцій на про-
цес розвитку екологічної освіти в канаді потребує 
подальшого вивчення та деталізації.

Мета статті – визначити основні екофілософ-
ські концепції, які впродовж періоду становлення 
екологічної освіти канади безпосередньо впли-
нули на її формування.

Виклад основного матеріалу. історично скла-
лося так, що в середині XIX ст. сформувалась загаль-
нотеоретична і світоглядна орієнтація, у центрі уваги 
якої перебувала взаємодія суспільства та соціаль-
них утворень з навколишнім середовищем, яка діс-
тала назву «інвайронменталізм». інвайронменталізм 
розділився на два підрозділи основних соціально-
реформістських напрямів у рішенні проблем взаємо-
дії суспільства та природного середовища.

Перший – консерваціонізм, або техноцентризм 
являв собою «утилітаристське крило» інвай-
ронменталізму, прихильники якого вважали, що 
реорганізація суспільних інститутів повинна бути 
спрямована на раціональне і продуктивне приро-
докористування для забезпечення економічного 
зростання й егалітарного розподілу природних 
благ. Загалом техноцентризм розробляв техноло-
гії управління природокористуванням [7] і надалі 
став основним підходом на початковому та серед-
ньому етапах розвитку екології й екологічної освіти 
в північній америці, зокрема в канаді.

екологічна освіта, що базувалась на техноцен-
тричному підході до інвайронменталізму, сприяла 
залученню молодих людей до формування навичок, 
необхідних для пошуку науково-технічних рішень 
екологічних проблем без усунення їхніх кореневих 
соціальних, політичних і економічних причин [14].

але з початку 90-х рр. XX ст. консерваціонізм (або 
техноцентризм) стає об’єктом критики з боку таких 
вчених, як: а. дренгсон, дж. міллер, д. орр і д. селбі. 
вони, зокрема, зазначали, що існуюча на той час еко-
логічна освіта розглядала довкілля як ресурс, яким 
потрібно керувати, та засуджували спроби екологіч-
ної освіти модифікувати або зменшити промисловий 
вплив на навколишнє середовище за допомогою 
суто технологічних або наукових рішень [19, с. 6].

недолік як «поверхневого інвайронменталізму», 
так і екологічної освіти, яка базувалась на цій 
концепції, полягав у тому, що вони сприймали як 
належне і підтримували панівний на той час спожи-
вацький атомістично-механістичний світогляд, що 
в результаті і призвело до екологічної кризи кінця 
90-х рр. екологічна освіта була фрагментованою на 
різних рівнях, включаючи її зміст та методи викла-
дання. уся екологічна освіта розглядалась дуже 
вузько. вона була окремим предметом, який перед-
бачав лише передачу інформації про навколишнє 
середовище або напрацювання певних навичок.

тому на противагу поверхневому інвайронмен-
талізму з’явився екофілософський напрям, який 
дістав назву «радикальна екологія».

радикальна екологія – це більше, ніж філософ-
ська концепція, це також політичний рух, який ста-
вив під сумнів і критикував панівний споживацький 
антропоцентричний світогляд і суспільство, засно-
ване на цьому світогляді. Прихильники радикаль-
ної екології загалом визнавали, що «реформістські 
рішення, які пропонувались прихильниками панів-
ного на той час поверхневого інвайронменталізму, 
могли допомогти вирішити екологічні проблеми 
лише на короткостроковій період, але будуть 
недостатніми в довгостроковій перспективі, тому 
що вони стосувались лише симптомів, а не причин 
екологічної кризи» [20, с. 4].

одним із напрямів радикальної екології є 
«глибинна екологія». Глибинна екологія є філо-
софським і політичним рухом, який визначає 
антропоцентризм як корінь нинішньої екологічної 
кризи. термін «глибинна екологія» запропонова-
ний норвезьким філософом а. нейсом у 1972 р. 
З тих пір «глибинна екологія» перетворилась на 
основний філософсько-екологічний рух, який 
кинув виклик «поверхневому інвайронмента-
лізму» [17, с. 195].

основною ідеєю глибинної екології є кри-
тика антропоцентричного погляду на світ. і, як 
пише Ф. капра, «глибинна екологія визнає вну-
трішню цінність всього живого на планеті і роз-
глядає людину лише як одну частину в павутині 
життя» [9, с. 8]. це не теорія і не система, це під-
хід і практика, які протиставляють себе панівному 
споживацькому світогляду.

на думку Є. Єрмолаєвої, глибинно-екологіч-
ний підхід сприяє формуванню цілісного погляду 
на світ, що зумовлює гармонію із природою Землі, 
визнання її внутрішньої цінності, біосферної рів-
ності істот і передбачає «витончено прості» мате-
ріальні потреби, самообмеження заради збере-
ження Землі [4].

однак глибинна екологія так само зазнала 
критики з боку прихильників соціально-екологіч-
них ідей (соціальних екологів) щодо недостатньої 
уваги до питань політичного характеру та соціаль-
ної сфери людської діяльності [19].

соціальна екологія вивчає взаємодію люд-
ського суспільства і природи та досліджує різнома-
нітні групи населення, які використовують ресурси 
Землі та займаються діяльністю, яка безпосеред-
ньо впливає на стан довкілля.

Згідно із дж. кларком [10, с. 420], соціальна 
екологія, як цілісне бачення, прагне пов’язувати 
всі явища із глобальним поняттям еволюції 
і виникненням всесвіту як єдиного цілого. кри-
тика будь-яких форм ієрархії, які перешкоджають 
цьому еволюційному процесу, посідає основне 
місце в соціальної екології.

Проте з боку прихильників екофемінізму 
(інший екофілософський напрям) погляди соці-
альних екологів зазнали певної критики за те, що 
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вони не підкреслювали ґендер як у своїх аналі-
зах домінування, так і в методах подолання про-
блем [12, с. 9]. екофеміністи поділяли думку, що 
пригноблення природи і жінки «тісно пов’язані 
і взаємно підсилюють одне одне» [16], і що патрі-
архат є головним джерелом такого гніту. виходячи 
з таких досліджень, вони шукали шляхи для звіль-
нення як природи, так і жінки, а також «демонтажу 
світогляду, який вони називали патріархатом».

іншим екофілософським напрямом, який дещо 
подібний до глибинної та соціальної екології, є біо-
регіоналізм. він, як і вищезгадані напрями, є аль-
тернативою моделям індустріального розвитку.

Біорегіоналізм можна визначити як принцип узго-
дження економіки, культури, освіти та системи управ-
ління певної територіальної спільноти з екологічним 
потенціалом даного регіону. метою біорегіоналізму є 
економічна та культурна стабільність за умови розум-
ного використання природних ресурсів [19].

в основу даного напряму покладено поняття 
«біорегіон». Біорегіон – це географічна одиниця, 
відзначена екологічною та культурною єдністю [8]. 
на думку біорегіоналістів, люди зобов’язані пізна-
вати землю навколо себе, її закони та потенціал, 
щоби жити в гармонії з нею, відповідно до її рит-
мів, що має допомогти скоротити духовну дистан-
цію між людиною та Землею [1].

ідеї радикальних екологів пропонували погляди 
та концепції, за допомогою яких екологічна освіта 
могла змінюватися і виходити за рамки панівного 
споживацького світогляду. існували спроби як ради-
кальних екологів, так і педагогів, які працювали 
в галузі екологічної освіти, трансформувати еко-
логічну освіту за допомогою радикальної екології. 
так, наприклад, н. Гоу стверджував, що екологічна 
освіта повинна піддавати критиці твердження того 
часу на кшталт «розум домінує над природою», 
натомість заохочувати ідеї, які виходять за межі 
проголошення різниці між людьми та Землею [15].

П. коркоран і е. сіверс висловлювали споді-
вання, що різні напрями радикальної екології зба-
гатять екологічну освіту і спрямують її у відповідне 
нове русло [11]. Ф. капра вважав радикальну еко-
логію засобом зміни світосприйняття саме тому, 
що радикальні екологи стверджували, що панівне 
на той час атомістичне / механічне світосприйняття 
було проблематичним, і наголошували на немож-
ливості протистояння екологічній кризі без зміни 
світосприйняття із фрагментованого на цілісне [9]. 
цілісне світосприйняття спрямовує нас на розу-
міння того, що екологічна освіта – це не окремий 
предмет, навпаки, «уся освіта має бути екологіч-
ною освітою» [18]. в екологічній освіті, яка базу-
ється на цілісному світосприйнятті, учні бачать світ 
у межах взаємозв’язаних відносин. у такому разі 
вони сприйматимуть природу як павутину життя й 
ототожнюватимуть себе з одним із компонентів цієї 
мережі. учні розуміють, як руйнація хоча б однієї 

частини мережі вплине на всю мережу, і бачать, 
як їхній особистий спосіб життя та вчинки можуть 
вплинути на навколишнє середовище. екологічна 
освіта, заснована на радикальної екофілософії, 
заохочуватиме учнів захищати природу не заради 
власної користі, а заради самої природи. вона 
також сприятиме розумінню учнями того, що захист 
природи – це захист самих себе. наприклад, учи-
телі за допомогою вправ на розвиток уяви можуть 
запропонувати учням уявити себе «деревом» та 
побачити світ його очима. інша вправа запропонує 
учням обрати собі тварину, дерево або екосистему, 
провести дослідження на цю тему, потім «представ-
ляти його інтереси» на заняттях [19]. можливість 
бачити світ із нелюдського ракурсу була б великим 
кроком у визнанні внутрішньої цінності природи.

Заслуговують на окрему увагу погляди 
Ю. такахаші, яка вивчила й узагальнила погляди 
радикальних екофілософів і підтримала більшість 
освітян, що виступали за екологічно налаштовані 
реформи освіти. на її думку, таке реформування 
сприяло б удосконаленню екологічної освіті, яка 
охоплювала б різні екологічні погляди та цін-
ності, зокрема з концепцій радикальної екології. 
За такого підходу педагоги не обмежувались би 
конкретним принципам окремого напряму ради-
кальної екології, а залишались відкритими для різ-
номанітних впливів альтернативних поглядів [19].

ми розглянули передусім провідні ідеї різних 
напрямів радикальної екології. але ми розуміємо, 
що є багато інших рухів, теорій або концепцій, які, 
ймовірно, могли б допомогти вдосконалити еколо-
гічну освіту. до них належать незахідні філософії, 
культури корінних народів, феноменологія, прагма-
тизм, екологічна етика, включаючи рухи за права 
та звільнення тварин, соціалістичну екологію, кос-
мологічну екологічну думку, егопсихологію та кван-
тові теорії. на жаль, обсяг нашої статті не дозволяє 
нам вивчити освітні наслідки вищезазначеного.

дослідження й аналіз концепцій радикальної 
екології свідчить про те, що вони володіють потен-
ціалом для вдосконалення екологічної освіти, яка 
могла б бути реформована та значно змінена і зба-
гачена за допомогою поглядів, міркувань і бачень, 
представлених у цих концепціях. однак у сучас-
ному суспільстві більшої популярності набула ідея 
побудови стійкого суспільства, переходу до моделі 
сталого розвитку для гарантування екобезпеки.

у 1987 р. робоча комісія з навколишнього сере-
довища та розвитку опублікувала свою доповідь 
«наше спільне майбутнє», яка закликала до необ-
хідності переходу до «сталого розвитку», який 
«відповідає потребам сьогодення без шкоди для 
здатності майбутнього покоління задовольняти 
свої потреби». відтоді сталий розвиток став осно-
вною концепцією екологічної освіти.

в основу ідеї сталого розвитку покладена кон-
цепція вітчизняного вченого в. вернадського про 
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ноосферу. відповідно до теорії в. вернадського, 
ноосфера є третьою в послідовності таких осно-
вних фаз розвитку Землі, як утворення геосфери 
(нежива природа) та біосфери (жива природа). 
Як біосфера утворюється взаємодією всіх орга-
нізмів на Землі, так ноосфера складається всіма 
розумами, що взаємодіють [2].

ідея сталого розвитку являє собою екологічну 
безпеку з ноосферною перспективою, тобто задо-
волення «життєво важливих потреб нинішнього 
і наступних поколінь людей без руйнування навко-
лишнього природного середовища» [4].

За визначенням Г. Брутланд, сталий розвиток – 
це розвиток, що задовольняє потреби сучасних поко-
лінь, але не ставить під загрозу здатність майбутніх 
поколінь задовольняти свої особисті потреби [6].

концепція сталого розвитку відкрила новий 
вимір екологічної освіти. дж. Фіен писав, що «соці-
альні, економічні та екологічні імперативи концеп-
ції сталого розвитку створили оновлену програму 
для екологічної освіти». вона поєднала три голо-
вні компоненти сталого розвитку суспільства: еко-
номічний, екологічний і соціальний [14].

економічний підхід полягає в оптимальному 
використанні ресурсів та застосуванні збережую-
чих технологій [5]. З погляду сталого розвитку еко-
номічне зростання не повинно негативно впливати 
на навколишнє середовище. Здійснення економіч-
ного розвитку можливе лише за умови високого 
рівня освіти, наявного наукового й інтелектуаль-
ного потенціалу, цільової технології та природних 
ресурсів, що відіграють роль тригера в економічній 
діяльності, яка, зі свого боку, сприяє досягненню 
кінцевої стратегічної мети сталого розвитку [13].

екологічний розвиток тісно корелює зростання 
і взаємозв’язок з екологічними законами й еко-
логічним балансом. інакше кажучи, екологічний 
розвиток – це спроможність біологічних і фізич-
них природних систем до самовідновлювання й 
адаптування до різноманітних змін, замість збере-
ження в певному статичному стані або деградації 
та втрати біологічної різноманітності [5].

соціальна складова частина сталого розвитку 
орієнтована на людський розвиток і на збереження 
стабільності суспільних і культурних систем, на 
зменшення кількості конфліктів у світі [5]. соціальна 
складова частина спрямована на соціально-куль-
турну стабільність, досягнення справедливості як 
сьогодні, так і в майбутньому. Подальший соціаль-
ний розвиток без шкоди для навколишнього сере-
довища неможливий без захисту та поліпшення 
стану навколишнього середовища [13]. це єдина 
можливість створення та підтримки добробуту як 
нинішніх, так і прийдешніх поколінь.

урахування та поєднання елементів раціо-
нального і корисного у вищезгаданих трьох скла-
дових частинах концепції сталого розвитку щодо 
охорони навколишнього природного середовища 

може створити умови примирення людини із при-
родою і із самою собою.

освіта для сталого розвитку являє собою новий 
щабель еволюції екологічної освіти наприкінці 
ХХ – на початку ХХI ст. Як зафіксовано в головних 
документах, ухвалених на всесвітніх форумах 
і самітах зі сталого розвитку з 1992 по 2018 рр., 
освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, 
економічну та соціальну проблематику з метою 
формування нової системи цінностей і моделей 
поведінки молодого покоління. тому екологічні 
питання в освіті для сталого розвитку необхідно 
вивчати суто в тісному взаємозв’язку з питаннями 
соціального й економічного характеру.

виходячи з вищезазначеного, метою освіти для 
сталого розвитку є формування мислення, орієн-
тованого на стале майбутнє, відповідних ціннос-
тей і пріоритетів.

Як зазначає вітчизняна вчена о. висоцька, 
освіта для сталого розвитку «суттєво доповнює та 
розширює рамки екологічної освіти, дозволяє всі 
аспекти освітньої діяльності розвивати в контексті 
сталого розвитку, різноманітність тем якого вима-
гає застосування комплексного опрацювання і дає 
можливість створити системний механізм транс-
формації смисложиттєвих пріоритетів на індивіду-
альному рівні, а відтак – забезпечувати виперед-
жуючу функцію освіти» [3].

отже, усе вищенаведене свідчить, що вирі-
шальна роль у досягненні сталого розвитку нале-
жить освіті для сталого розвитку, яка базується 
на фундаментальному припущені, що людство 
має радикально змінити сучасний перебіг еконо-
мічного, екологічного і соціального розвитку для 
забезпечення здорового та якісного життя ниніш-
ніх і майбутніх поколінь.

Висновки. Завершуючи аналіз, характерис-
тику й огляд концепцій, покладених в основу еко-
логічної освіти канади на різних етапах її розви-
тку, можемо стверджувати, що всі вони робили 
на різних етапах її становлення певний внесок, 
змінювали мету, зміст, форми та методи форму-
вання екологічної освіти. навіть за зміни філософ-
ського підґрунтя екологічної освіти зміст, форми та 
методи останньої не змінювалися цілком, а допо-
внювались, розширювались та реформувались під 
впливом інших екофілософських концепцій. Педа-
гоги канади не обмежували себе тенетами якогось 
окремого екофілософського напряму, а лишались 
відкритими для впливу різних напрямів, беручи 
собі все раціональне з кожного з них.
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ФІлОСОФСьКІ ЗАСАДи НАЦІОНАльНОГО ВиХОВАННя  
у ДиТяЧиХ ТВОРАХ ОлЕНи ПЧІлКи  
(НА ОСНОВІ ЗБІРКи «ГОДІ, ДІТОЧКи, ВАМ СПАТь!»)
PHILOSOPHICAL BASIS OF NATIONAL UPBRINGING  
IN OLENA PCHILKA’S COMPOSITIONS FOR CHILDREN (BASED  
ON THE COLLECTION OF COMPOSITIONS “KIDS, IT’S TIME TO BE AwAKE”)

У статті розглядаються основні аспекти 
національної педагогіки як науки на прикладі 
дитячих творів Олени Пчілки. Переосмис-
люється творча спадщина авторки, ана-
лізуються її ключові концепти «материн-
ської школи» на основі дитячих оповідань, 
казок, байок, фольклорних записів та віршів. 
З’ясовано, що Олена Пчілка зверталась до 
народної творчості, фольклору та живої 
дійсності. У дитячих творах вона відобра-
жала вплив соціуму й життєвих обставин на 
розвиток малої особистості, змальовувала 
конфлікт між бідними та багатими, панами 
та селянами, демонструючи внутрішню 
сутність людини, а не її матеріальні блага, 
звеличуючи моральні принципи як найвищі цін-
ності національного буття. Ідеї самопізнання 
і самовдосконалення особистості, свобода як 
атрибут необхідності і самоповаги, розви-
тку та самоідентичності; освіта дитини, її 
багатий внутрішній світ є основними моти-
вами у дитячих творах письменниці і станов-
лять ключові аспекти її педагогічних погля-
дів. Детальний літературно-художній аналіз 
оповідань «Малий музика Моцарт», «Увінча-
ний співець», «Сосонка», «На хуторі» демон-
струють високу духовну культуру героїв, їхні 
цінності, родинно-побутові традиції та мен-
тальні архетипи. У статті на конкретних 
прикладах інтерпретується тема стосунків 
у родині, повага батьків до дитячого віку та 
дитячої особистості, мотиви освіченості, 
гармонійного розвитку дитини, любові до рід-
ної землі, органічного зв’язку з нею, повага до 
природи тощо. Окрім цього висвітлюються 
морально-етичні теми християнського 
характеру, що представлені Оленою Пчілкою 
у байках «Котова наука», «Баєчка про цуцика 
і про його пані», «Микола й лиска», «Котик та 
кухар», «Метелик». У такий спосіб з дослі-
дження випливає, що з допомогою викорис-
тання літературної творчості письменниці 
у педагогічній практиці розкриваються про-
блеми національного виховання, інтерпрету-
ються національні ідеї, філософські мотиви 
та парадигми у дитячих творах письмен-
ниці. Доводиться, що Олена Пчілка заклала 
основи родинного виховання на національ-
них традиціях, а педагогічні та філософські 
ідеї авторки не втратили своєї значущості 
й актуальності й донині. Демонструється, 
що «материнська школа» відомої україн-
ської діячки стала першоосновою та першо-
джерелом національного дискурсу сучасної  
педагогіки.
Ключові слова: Олена Пчілка, національна 
педагогіка, національне виховання, націо-
нальна ідентичність, національний харак-
тер, національні мотиви, «материнська 
школа».

In this article the main aspects of national peda-
gogy as a science on the example of children’s 
works by Olena Pchilka are discussed. The cre-
ative heritage of the author is reconsidered, 
Pchilka’s main concepts of “mother school” on 
the basis of children’s stories, fairy tales, fables, 
folklore records and poems are analyzed. It is 
found that Olena Pchilka had been inspired by 
folk art, folklore and living reality. In her children’s 
works she reflected the influence of society 
and life circumstances on the development of a 
“small” personality. Also she postrayed the the 
conflict between the poor and the rich, lords and 
peasants, showing the inner essence of human 
beings, but their material goods, extolling the 
moral principles as the highest values of the 
national life. The ideas of self-knowledge and 
self-improvement of a person, freedom as an 
attribute of necessity and human’s self-respect, 
development and self-improvement; the edu-
cation of a child, its inner world are the main 
motives in her children’s works and constitutes 
the key aspects of her pedagogical views. In 
this study the problems of national identity and 
national upbringing are revealed, the national 
ideas, the philosophical motives and paradigms 
in the children’s works of the writer are inter-
preted. Detailed literary and artistic analysis of 
stories “Mozart,a Young Musician”, “Crowned 
Singer”, “The Village of Sosonka”, “On a Farm” 
is demonstraiting the high spiritual culture of 
heroes, their values,family traditions and men-
tal archetypes. The article illustrates  the topic 
of family relationship,parental respect for child-
hood and for children as they are,education 
motives, harmonious development of a child, 
love for the native land and organic connection 
with it, respect for nature, etc. through specific 
examples. In addition, moral and ethical topics of 
a Christian nature, presented by Olena Pchilka 
in her fables “The Science of the Cat”, “Fable 
about the Puppy and His Lady”, “Mykola and his 
Dog Lyska”, “The Cat and the Cook”, “The But-
terfly” are illustrated. In this way, it follows from 
the study that the using of literary creativity of 
the writer in pedagogical practice, problems of 
national education are revealed, national ideas, 
philisiphical motives and paradigms in the chil-
dren’s works of the writer are interpreted. It is 
proved that Olena Pchilka is the founder of fam-
ily upbringing on the national traditions and her 
pedagogical and philosophical ideas haven’t lost 
their importance and relevance up to nowadays. 
It is showed that “mother school” of the famous 
Ukrainian personality became the primary basis 
and source of the national discourse of the mod-
ern pedagogy.
Key words: Olena Pchilka, national pedagogy, 
national upbringing, national identity, national 
manner, national motives, “mother school”.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
сьогодні, в умовах безперервних соціальних та 
політичних перетворень, в часи невпинної глобалі-

зації, в україні постала проблема радикальних змін 
у сфері виховання, зокрема, йдеться про гуманіза-
цію та націоналізацію навчально-виховного процесу. 
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Щодо цього доречно зауважує м.а. козловець: 
«Глобалізація істотно обмежила і послабила роль 
і функції національної держави як базової одиниці 
організації сучасного світу – основного і визначаль-
ного джерела колективної ідентичності… у най-
більш вразливій ситуації опинилися слабкі країни, 
колишні колонії, в яких нація-держава виникла як 
адаптація до західного впливу, запозичення захід-
них форм, а не як автохтонний розвиток… надзви-
чайно гостро проблема національної ідентичності 
постає перед україною, котра перебуває в сило-
вому полі суперечливих соціально-цивілізаційних 
тенденцій – глобалізації і національно-етнічного, 
державного уособлення, модернізації і постмодер-
нізації, орієнтації на Захід чи на Cхід» [5, с. 8].

основою сучасного українського виховання є 
насамперед національний характер освіти і наці-
ональне виховання, котрі нерозривно пов’язані 
із національною ідентичністю. національна ж 
ідентичність виступає як усвідомлення народом 
самого себе, своїх рис, особливостей, інтересів, 
прагнень, цілей, потреб; знання і повага власної 
історії, національної культури, території тощо. 
виховання національної ідентичності в молодших 
школярів та сучасної молоді є прерогативою всіх 
навчальних закладів україни.

теоретичний аналіз показує, що сьогодні про-
блема національного виховання розробляється 
на державному, програмному, концептуальному 
та практичному рівнях. так, у 2015 році в україні 
прийнято базові нормативні документи: «концеп-
цію національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді» та «стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 
Як зазначено в останньому документі, націо-
нально-патріотичне виховання має стати одним із 
основних напрямів діяльності держави та суспіль-
ства, що надасть можливість кожному свідомому 
громадянину країни підтримувати українські тра-
диції, духовні цінності, ставати на захист незалеж-
ності й територіальної цілісності Батьківщини [13].

Постать олени Пчілки, її педагогічна та літе-
ратурна діяльність нерозривно пов’язані із укра-
їнським національним вихованням, його етапами 
розвитку. адже саме олена Пчілка заклала основи 
родинного виховання на національних традиціях. 
а «материнська школа» письменниці є першоос-
новою та першоджерелом у вихованні сучасної 
української дитини.

отже, використання літературної творчість 
письменниці на практиці, аналіз національ-
них ідей, мотивів та парадигм у дитячих творах 
авторки стане матеріалом для унаочнення та усві-
домлення національного дискурсу як першоос-
нови сучасної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень публікацій. 
Перші дослідження про о. Пчілку здійснив а. чер-
нишов. окрім цього, її літературну спадщину 

аналізували у передмовах до видань художніх 
творів н. вишневська, м. Гнатюк, о. ставицький, 
Є. Шабліовський. Під іншим кутом зору інтерпрету-
вали життя і творчість олени Пчілки л. дрофань та 
а. Гуляк. науковий інтерес до особистості і твор-
чості письменниці виявляли Г. аврахов, т. Бори-
сюк, в. іваненко, л. кондратенко, в. святовець, 
л. струганець, л. мірошниченко, о. камінчук та 
інші. Педагогічні та національні мотиви о. Пчілки 
аналізує л. новаківська тощо.

але всі названі вчені не зверталися до 
вивчення й аналізу зазначеної нами проблеми. 
тому ми поставили перед собою завдання – дослі-
дити питання філософських засад національного 
виховання на основі дитячих творів олени Пчілки. 
За основу взято книгу віршів, оповідань, казок та 
фольклорних записів «Годі, діточки, вам спать!».

отже, комплексне висвітлення педагогічних 
ідей у дитячих творах олени Пчілки, аналіз її 
філософських постулатів, по-перше, стане новим 
підходом у педагогічному дискурсі, а з іншого 
боку, реальною потребою вивчення нових аспек-
тів у творчому доробку письменниці, педагогічні та 
філософські постулати якої не втратили своєї зна-
чущості та актуальності й сьогодні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. недостатньо проаналізо-
ваними є філософські засади та педагогічні прин-
ципи «материнської школи» олени Пчілки у її 
дитячих творах.

Метою статті є – переосмислення творчої 
спадщини олени Пчілки, інтерпретація її ключо-
вих концептів «материнської школи» на прикла-
дах дитячої літератури; виокремлення та аналіз 
філософських, національних мотивів у книзі «Годі, 
діточки, вам спать!».

Виклад основного матеріалу. українське 
національне виховання базується на філософ-
ських засадах людського буття, пізнання, на ета-
пах розвитку та становлення Я-особистості, на 
усвідомленні власної ідентичності Я-особистістю; 
на утвердженні віри Я-особистості в духовні сили 
своєї нації, її майбутнього, на переосмисленні 
української історії, звичаїв та традицій. Як доречно 
зауважує м. стельмахович, «українською наці-
ональною називаємо ту систему виховання, яка 
історично склалася на українському національ-
ному ґрунті й своїми цілями і змістом та засобами 
підпорядкована самобутній природі української 
дитини, потребам забезпечення її належного 
тілесного, інтелектуального, освітнього, духовно-
морального й естетичного розвитку, засвоєнню 
національних та загальнолюдських культурних 
цінностей, формуванню повновартісної людини, 
довершеної особистості українця» [12, с. 19]. 
вчений наголошував на тому, що кожен конкрет-
ний народ через національну систему виховання 
органічно продовжує себе у своїх дітях, генерує 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

39

національний дух, менталітет, характер, психоло-
гію, традиційну родинно-побутову культуру, спосіб 
життя тощо.

відомий український педагог, вчитель, дитя-
чий письменник в. сухомлинський вважав, що 
громадянське, патріотичне виховання повинно 
починатися з малих років, що педагоги повинні 
подавати матеріал так, «щоб у дитини і підлітка 
боліло серце за те, що відбувається навколо неї 
і поряд з нею, щоб вона з дитинства пережила, 
відчула громадянські радощі, громадянські при-
крощі» [16, с. 560], «щоб кожен вихованець від-
чув особисту причетність до долі народу, пройшов 
урок громадського піклування про інтереси народу, 
перехворів, перестраждав за те, що особисто його 
ніби не стосується» [14, с. 146]. Предтечею такої 
позиції були переконання олени Пчілки, яка, як 
твердив відомий літературознавець Юрій тищенко 
(1880-1953), «збагнула, що для національного 
виховання майбутніх поколінь треба працю вихо-
вання починати з колиски» [19].

Педагогічна та літературна спадщина олени 
Пчілки – ольги Петрівни драгоманової-косач 
(1849-1930) – української письменниці, етнографа, 
фольклориста, перекладача, публіциста, громад-
ського діяча – сприяє розв’язанню багатьох педа-
гогічних проблем, зокрема, формуванню націо-
нального свідомого громадянина україни. З цього 
приводу доречними будуть слова о. Забужко: 
«… біографія олени Пчілки, наколи б була напи-
сана, могла б замінити собою цілий посібник 
з історії української культури останньої чверті 
XIX – початку XX ст., у нас досі хіба те й відомо, 
що вона «мати лесі українки», а те, що вона мати 
українського націоналізму, так і не зважуються 
вголос сказати навіть «найпоступовіші» політичні 
історики» [2]. микола Зеров своєю чергою називав 
олену Пчілку однією з «найхарактерніших фігур 
українського життя, громадського й літературного, 
в довоєнну добу» [3].

олена Пчілка була не тільки знайома із погля-
дами та принципами національного виховання 
Я. чепіги, к. ушинського, с. русової, вона ство-
рила «материнську школу», у якій довела, що 
фундамент формування особистості заклада-
ється в родині, і особлива роль у родині належить 
матері. «материнська школа» олени Пчілки стала 
зразком для виховання справжніх патріотів укра-
їни. в основу її школи лягли постулати, які пись-
менниця не тільки брала за основу літературних 
творів, а дотримувалася у вихованні власних дітей.

кожна дитина, вважала олена Пчілка, пови-
нна виховуватись в українському середовищі, 
у родині, в якій поважають і люблять українську 
мову, культуру, літературу. Батьки мають подавати 
дитині особистий приклад, бути для неї орієнти-
ром у виборі цінностей. йдеться про цінності наці-
онального характеру. великого значення батьки 

повинні надавати вивченню української мови та 
української культури, національному вбранню. 
окрім цього, розвивати любов до праці, інтелек-
туальні здібності, вивчати з дітьми іноземні мови, 
розвивати любов до музики, малювання, дитя-
чого театру, народної творчості. саме ці принципи 
стали ідейно-тематичним та композиційним тлом 
у дитячих творах олени Пчілки.

у творчому доробку авторки – вірші, байки, 
оповідання, казки, п’єси, сміховинки, ігри, споти-
канки, загадки, прислів’я та приказки. особливе 
значення в збірках для дітей відіграє фольклор – 
оригінальні зразки і твори, записані та оброблені 
письменницею.

олена Пчілка у збірці віршів, оповідань, казок 
та фольклорних записів «Годі, діточки, вам спать!» 
проілюструвала низку мотивів та проблем, осо-
бливо значущих для формування національної 
ідентичності дитини в дошкільному та молодшому 
шкільному віці. Підтекстом та надтекстом усіх тво-
рів авторки є лейтмотив любові до україни, волі, 
життя, родини, щастя та справедливості. чи не 
всі головні герої збірки наділені харизматичною 
рисою, котра робить їх вищою над всіма бідами, 
випробовуваннями і спокусами – вірністю самому 
собі, своїм переконанням, країні та роду.

у оповіданнях «малий музика моцарт», «увін-
чаний співець» тема людської гідності, самопо-
ваги та самоутвердження є чи не визначальним 
ідейним тлом.

«малий музика моцарт» – мініатюрна зама-
льовка з повчальним змістом, в основі якої лежить 
постулат сковородиної самобутності. сковоро-
дине «світ ловив мене та не впіймав, «людина 
повинна сама себе поважати, тоді вона буде вища 
за будь-яке зло і змінить світ» є основою цього 
тексту, демонструє формулу самозбереження та 
утвердження власного «Я» для малого читача. 
цитата з тексту: « <…> – За яку ласку? – каже 
малий моцарт. – За те, що король просив мене 
грати, а потім не слухав? це теж зневага для мене! 
коли просив, повинен слухать!» [10, с. 94].

у оповіданні «увінчаний співець» головний 
герой – співець артур вродливий, який складав 
хороші пісні та співав їх людям, граючи на кобзі, 
також символізує мудрість та відкритість філосо-
фії Г. сковороди. олена Пчілка переносить тему 
вірності собі та своїм переконанням з оповіда-
ння «малий музика моцарт» у твір «увінчаний 
співець», продовжує та розширює її. адже якщо 
моцар – малий хлопчисько, то артур – зрілий 
юнак, згодом чоловік, який бореться за свої пере-
конання, сидить у в’язниці, страждає, долає спо-
куси, але не здається.

артур часто заходив до одного знатного двору, 
де жила графиня еліза, правдива красна панночка. 
співець закохався в елізу, адже «кучері у неї, 
як «сонячне проміння», очі, як «небо весняне», 
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личенько як «біла лілея», уста «як розквітла рожа» 
[10, с. 61]. Проте розумний, але убогий співець був 
не пара графині елізі. тому на співецькому турнірі 
у графа артур вродливий співав:

так і співець на крилах
своїх буйних пісень, своїх думок,
своїх мрій, сизокрилих голубок,
вільно літа по світах.
ні, не князь щасливіший за нього!
о, співець йому щастя свого
не проміняє повік, –
одного він благатиме в бога,
Щоб не зрадила кобза-небога,
вільним щоб був він навік! [10, с. 78].

артура не задурманило ні багатство, ані 
кохання, ні слава. Єдиним сенсом співця було 
бажання вільним бути навік, тобто вірним собі, 
власному покликанню, переконанням.

Після того як просидів співець у тюрмі за бун-
тарські пісні сім років, його знову покликали до 
короля, котрий знудився від попередніх співців. 
артур знову ж заспівав:

…я рад визволінню… та тільки гадаю,
Що в тім не знайду собі світлого раю
і повної втіхи, коли я темницю
тепер проміняю на ясну світлицю…
Хоч з мене і здіймуть залізні кайдани,
та інші – на душу співцеві наложать! [10, с. 79].

артур відмовився від «неволі у золотій клітці», 
тобто відмовився бути співцем у королівському 
палаці:

…тож так, мій владарю, коли мене візьмеш
в свій царський будинок, для втіхи царської, –
Я мушу співати тоді тільки теє,
Що скажуть співати!.. ні, долі такої
не прийме душа моя! краще в темниці
останок життя мого марно загине… [10, с. 79].

і тоді відпустив король співця зі словами: «… він 
не божевільний! він тямить те, що каже…» [10, с. 80].

Філософія Г. сковороди, що пронизана одним 
духом – передачею внутрішнього досвіду, шляху до 
внутрішньої, а не зовнішньої свободи, до пізнання 
справжнього себе, у подоланні пристрастей світу, 
гонитви за його принадами, є лейтмотивом, підтек-
стовим ключем оповідання олени Пчілки «увінча-
ний співець». адже основним мотивом твору є ідея 
прищеплення поваги, захоплення та наслідування 
таких народних героїв, як співець: «а діточки бігли 
попереду та й собі гукали: «слава нашому співцеві 
артурові, слава, слава» [10, с. 81].

оповідання «сосонка» побудоване на алего-
ричній композиції і має дидактичний характер та 
символічний підтекст, під яким завуальовано сво-
боду як основний атрибут людської сутності, спра-
ведливість як духовну першооснову світу та само-
бутність як закон буття й джерело сили. у творі 
йдеться насамперед про національну самобут-
ність та національну ідентичність. у тексті пара-

лельно зображено два світи – світ людей (чоловік 
максим із сім’єю (було у нього четверо синів) та 
світ лісу: «… ліс був такий гарний. навіть зимою 
не здавався сумним, бо поміж чорноліссям було 
там чимало сосон… красує сосонка. Прийшла 
осінь сумна, прийшла зима люта, а сосонці бай-
дуже! … величається сосонка, аж тут прилетіла 
сорока. сіла в неї на гілці та й каже:

– че-че-че! чекай, чекай!.. а чого чекати – не 
каже… тим часом сорока таки знала, що казала: 
вона, бачите, була на подвір’ї в дядька максима й 
бачила, як максим сани ладив; чула й те, як мак-
сим говорив івасеві, що поїде зрубає сосонку та 
повезе на продаж. так воно й сталося» [10, с. 83].

ліс та його мешканці виступають повноцін-
ними персонажами твору, виокремлюють інший 
(потойбічний світ), який несе у собі певні знаки, 
смисли, коди. ці знаки та смисли вловлюють та 
розуміють діти, чия свідомість ще не обросла 
правилами, умовами та законами соціуму. так, 
тільки хлопчик максим в оповіданні ставиться 
до сосонки, як до повноцінної особистості, живої 
істоти, помічника, порадника, тільки він бачить її 
страждання, співпереживає їй уже після того, як 
побував у схожій ситуації.

сосонку зрубали і повезли у панський двір, там 
її прикрасили: «світе мій ясний! івась не впізнав 
своєї сосонки… вся вона сяє свічечками, ліхтари-
ками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золо-
тими, аж у очах мигтить…» [10, с. 85]. натішились 
пани сосонкою і викинули її. «стоїть сосонка, розі-
брана, темна, дивується, ради собі не дасть: що 
се таке?.. Її розібрали?… лежить бідна сосонка, 
розчепіривши те обдерте гілля… вчора вона була 
така велична, а тепер?… Глянув івась та аж йому 
шкода стало. не знав він того, що й з людьми так 
часто буває! [10, с. 87]. а коли максима віддали 
на службу до пана, щоб він собі одежі і грошенят 
заслужив і в люди вийшов, то хлопець відчув на 
собі біль та страждання сосонки. адже його, як 
і сосонку, позбавили самобутності, волі і власного 
«Я». цитата з тексту: «Перше всього ймення йму 
перемінено: був він івась, а то став уже «ванька», 
потім дали йому таку вузьку та тісну одежину, поса-
дили в прихожій, а часом пошлють куди. туряють 
івася пани, штурхають у потилицю слуги. одно 
слово, за попихача в усіх…» [10, с. 90].

втік івась від панів. а коли повертався 
додому, долаючи замети і кучугури, сосонка 
життя йому спасла, стала орієнтиром, вивела на  
правильний шлях.

Фабульна схема оповідання побудована на 
алегоричних образах, де світ людей і світ природи 
зображується паралельно і невіддільно. алегорія як 
«спосіб двопланового художнього зображення, що 
ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ 
і предметів під конкретними художніми образами 
з відповідними асоціаціями [10, с. 24] в оповідання 
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має дидактичний, повчальний підтекст. алегоричні 
образи сосонки, беріз та липи в тексті твору є вті-
ленням асоціативного переосмислення самої сут-
ності явищ та предметів, які завжди можна роз-
крити аналітично. двоплановість алегоричного 
зображення сосонки, її краса, пихатість, надмір-
ність, вивищення над іншими маскується під езо-
пову мову, за якою правда і мораль – істинні цін-
ності. сосонка протиставляє себе іншим, хизується 
красою, унікальністю, неповторністю і тільки тоді, 
коли її принизили, викинули, вона зрозуміла якусь 
вищу сутність, якою легковажила, коли була красу-
нею, про яку щебетали їй снігурі… «ет, – цвірінь-
кнув снігирчик, – не хотів би я й ланцюжків, хоч би й 
рожевих! нема в світі більшого, як воля!» [10, с. 88].

ідея самопізнання і самовдосконалення особис-
тості, свобода як атрибут необхідності і самоповаги, 
утвердження гуманізму, людяності та добра – це 
основні мотиви оповідання «сосонка», які потрібно 
прищеплювати дитині з раннього віку як орієнтири 
на правильну поведінку та особистісні цінності.

тема стосунків у родині, родинних цінностей, дові-
рливі стосунки між батьками й дітьми, повага батьків 
до дитячого віку та дитячої особистості розкрива-
ються у портретній замальовці «на хуторі». мотиви 
освіченості, гармонійного розвитку дитини, радості, 
родинного тепла та затишку є основними у таких 
поезіях збірки «Годі, діточки, вам спать», як «новина 
сьогодні зранку», «вертаються школярики», «Шко-
лярик на виїзді», «Змислений котик», «Пісенька», 
«Хатні музики й слухачі» тощо. мотиви волі, свободи 
домінують у вірші «Зайчатко й хлоп’ятко»: «… – ну, 
мій зайчику, на волю! в ліс біжи по чистім полю! Пли-
гай знов собі та грайся…» [10, с. 26]. мотив любові 
до рідної землі, органічного зв’язку з нею, повага до 
природи висвітлюються в поезіях «весняні квіти», 
«чарівниця», «діточкам», «до діточок».

морально-етичні теми християнського скеру-
вання представлені оленою Пчілкою у байках. 
так, мотив осуду, дорікання та вихваляння засу-
джується у байці «котова наука»; мотив мораль-
ності та безкорисної любові є основою байки 
«Баєчка про цуцика і про його пані»; мотиви 
насилля, безжальності, бездумності та пустослів’я 
розкриваються у байках «микола й лиска», «котик 
та кухар»; мотиви самовпевненості та самозакоха-
ності демонструються у байці «метелик».

теми дитячих розваг, ігор, котрі були недоступні 
у той час у друкованому вигляді, олена Пчілка 
розгортає у віршах «снігова баба», «З ґринджоля-
тами». окремим підрозділом у книзі «Годі, діточки, 
вам спать!» представлено такі ігри, як «Грання 
в піжмурки», «мудра назва». у збірці також надру-
ковано «спотиканки», «Полтавські швидкомовки», 
«Загадки», які збирала та записувала письменниця.

Висновки. отже, своєю діяльністю олена 
Пчілка була спрямована до дітей, а вся її педаго-
гічна й літературна творчість мала на меті фор-

мувати малого українця в національному ключі, 
спрямовувати його до джерел національної іден-
тичності та загальнолюдських цінностей.

олена Пчілка зверталась до народної твор-
чості, фольклору та живої дійсності. у дитячих 
творах вона відображала вплив соціуму й жит-
тєвих обставин на розвиток малої особистості, 
змальовувала конфлікт між бідними та багатими, 
панами та селянами, демонструючи внутрішню 
сутність людини, а не її матеріальні блага, звели-
чуючи моральні принципи як найвищі цінності наці-
онального буття. Письменниця заклала основи 
родинного виховання на національних традиціях, 
а педагогічні та філософські ідеї авторки не втра-
тили своєї значущості й актуальності й сьогодні. 
ідеї «материнської школи» відомої української 
діячки стали першоосновою та першоджерелом 
національного дискурсу сучасної педагогіки.
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ХуДОЖНьО-МЕНТАльНиЙ ДОСВІД у КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ПАРАДиГМІ 
МАЙБуТНьОГО ВЧиТЕля ХОРЕОГРАФІї
ART-MENTAL EXPERIENCE IN THE COMPETENCE PARADIGM  
OF THE FUTURE CHOREOGRAPHY TEACHER

У статті зазначено, що пріоритетним 
напрямом розвитку вищої педагогічної 
освіти останнім часом стало підвищення 
її якості. Мета педагогічної освіти полягає 
у формуванні ключових компетентностей 
учителів різних спеціалізацій. Доведено, що 
підвищення якості хореографічної освіти 
безпосередньо залежить від компетент-
ного фахівця-хореографа. Серед ключових 
компетентностей, необхідних майбутнім 
учителям хореографії для здійснення про-
фесійної діяльності, у статті виокремлено 
художньо-ментальний досвід як феномен 
у підготовці майбутніх учителів хореографії, 
що дозволяє сформувати у свідомості сту-
дентів художню модель світу в особливих 
знаках і формах, котрі впливають на ціннісні 
орієнтації, а також на поведінку та став-
лення до навколишнього середовища. Мета 
художньо-ментального досвіду полягає 
у формуванні в майбутнього вчителя хоре-
ографії фахової художньої ментальності, 
яка функціонує та проявляється в худож-
ньо-комунікативних і творчо-виконав-
ських процесах (сприйняття, відтворення, 
інтерпретація), що в результаті формує 
художньо-ментальний досвід особистості. 
Художньо-ментальний досвід є чинником 
підвищення якості освіти майбутніх хоре-
ографів, оскільки впливає на формування 
ментальності особистості. Визначаль-
ними в цьому процесі є творча самостій-
ність, яка характеризується здатністю 
образно мислити, застосовувати раніше 
отримані знання на практиці, знаходити 
нестандартні рішення, змінювати ракурс 
погляду, бачити альтернативу тощо; 
толерантність, емпатійність, духовність 
(прагнення вплинути на духовний світ інших 
через мистецтво); виконавська й емоційно-
образна мобільність, що проявляється 
у формі швидких емоційних реакцій на різні 
художньо-образні явища. Метою статті є 
висвітлення сутності художньо-менталь-
ного досвіду майбутніх учителів хореографії 
в компетентнісній парадигмі. Для вирішення 
поставленої мети використано теоретичні 
методи, а саме: аналіз педагогічної літе-
ратури для уточнення сутності понять 
«менталітет», «ментальність», «художня 
ментальність», «художньо-ментальний 
досвід», синтез, порівняння, системати-
зація, теоретичне узагальнення даних для 
з’ясування особливостей художньо-мен-
тального досвіду. Серед перспективних 
напрямів подальших розвідок є порівняльна 
характеристика зазначеної проблематики 
в Україні й інших прогресивних країнах світу.

Ключові слова: компетентність, учитель, 
хореограф, підготовка, освіта, досвід, 
художній, ментальність.

The article is determined that improving the 
quality of higher education has recently become 
a priority. The purpose of education is to form 
the key competences in different majority teach-
ers. It is proved that the improvement of choreo-
graphic education quality depends directly on the 
competent of specialist-choreographer. Among 
the key competencies required for future chore-
ography teachers to pursue a professional activ-
ity, the article is highlighted the artistic and men-
tal experience as a phenomenon in the future 
choreography teachers training. It is allowed 
to create an artistic model of the world in the 
students’ minds using special signs and forms 
that affect the value orientations, also behavior 
and attitude to the environment. The purpose 
of the artistic-mental experience is to form the 
professional artistic mentality in future choreog-
raphy teacher, which functions and express in 
artistic-communicative and creative-performing 
processes (perception, reproduction, interpreta-
tion), which as a result forms the person’s artis-
tic-mental experience. The artistic and mental 
experience is a factor of improving the quality 
of future choreographers’ education because it 
influences the formation of the personal mental-
ity. The creative independence is defined issue 
in this process, which is characterized by the 
ability to think imaginatively, to apply previously 
acquired knowledge in practice, to find non-stan-
dard solutions, to change the perspective, to see 
an alternative, etc.; tolerance, empathy, spiritual-
ity (desire to influence the spiritual world of other 
people by art); performing and emotional-imag-
inative mobility, expressed in the form of rapid 
emotional reactions to various artistic and imagi-
native phenomena. The purpose of the article is 
to highlight the essence of the artistic and mental 
experience of future teachers of choreography in 
a competence paradigm. The theoretical meth-
ods used to solve this purpose are the follow-
ing: analysis of pedagogical literature to clarify 
the essence of the concepts “mentality”, “artistic 
mentality”, “artistic and mental experience”, syn-
thesis, comparison, systematization, the theo-
retical generalization of data for understanding 
the features of artistic and mental experience. 
The promising directions of further study are 
the following: the comparative characteristic of 
these problems in Ukraine and other progres-
sive countries of the world.
Key words: competence, teacher, choreogra-
pher, training, education, experience, artistic, 
mentality.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. XXI сторіччя знаменується 
постійними реформами в освітньому просторі. 
інноваційні зміни залежать насамперед від учи-
теля, компетентного і вмотивованого до змін про-
фесіонала, його творчого потенціалу, готовності 

до безперервної освіти, що, звичайно, вимагає 
вдосконалення його підготовки в стінах закладів 
вищої педагогічної освіти.

у реформуванні системи вищої педагогічної 
освіти в україні значне місце посідає компетент-
нісна парадигма, зумовлена глобалізацією освіти. 
вона сприяє визначенню не лише мети, але й 
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змісту освітніх програм, орієнтує шлях досягнення 
результатів роботи як закладу освіти в цілому, так 
і кожного студента зокрема. в основу компетентніс-
ного підходу покладено не тільки спектр необхідних 
знань, умінь і навичок, а й сам процес і результат 
творчої діяльності педагога, інтегрований покажчик 
особистісно-діяльнісної сутності вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням компетентнісного підходу в підготовці 
майбутніх учителів дисциплін художньо-есте-
тичного циклу свої дослідження присвятили 
т. акатова, м. Безуглий, в. вершловський, Б. віт, 
Б. Гершунський, д. денгерінк, лю цяньцянь, 
н. сметаннікова, м. снок, а. старченко та інші. 
стратегіями підготовки майбутніх учителів хорео-
графії цікавилися о. авраменко, о. Пархоменко, 
о. реброва, т. сердюк, і. степанюк та інші. Про-
блемами підготовки фахівців, її ефективності та 
результативності займаються Г. Галасц, т. Браже, 
с. кульневич, а. Хуторський та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Загалом питаннями фор-
мування професійних компетентностей майбутніх 
учителів займаються вчені досить жваво, проте 
художньо-ментальний досвід майбутніх учителів 
хореографії залишається поза увагою дослідників.

Мета статті – висвітлити сутність художньо-
ментального досвіду майбутніх учителів хореогра-
фії в компетентнісній парадигмі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
термін «хореографія» (від грец. «choreia» – 
танець і «grapho» – пишу), вжитий уперше р. Фейе 
(Французька академія танцю) у 1700 році, вико-
ристовується сьогодні у трьох значеннях й озна-
чає мистецтво танцю, мистецтво створення танців 
і танцювальних спектаклів, запис танцю за допо-
могою системи умовних знаків.

о. авраменко дає визначення хореографіч-
ному мистецтву як «сфері духовної культури з її 
унікальними можливостями впливу на особис-
тість, яка має розглядатися не тільки як джерело 
розвитку спеціальних художньо-творчих хореогра-
фічних здібностей майбутнього фахівця, а також 
як універсальний засіб формування його загаль-
нокультурних ціннісних орієнтацій, духовно-твор-
чого потенціалу. вектор підготовки майбутніх хоре-
ографів до професійної діяльності спрямовується 
в площину усвідомлення значущості мистецько-
хореографічної діяльності, їх особистісного зрос-
тання та прагнення усіляко сприяти творчому роз-
витку кожної дитини, як унікальної та неповторної, 
у процесі хореографічної діяльності в шкільних 
і позашкільних закладах освіти» [5].

Хореографічна діяльність є синтезом фізич-
ного та естетичного розвитку особистості, пози-
тивно впливає на її соціалізацію, становлення 
її світоглядної культури, формування здатності 
до саморегуляції та самовдосконалення, має 

здоров’я-зберігаючий потенціал, задовольняє 
художньо-творчі потреби, сприяє вихованню наці-
ональної свідомості, ментальності тощо.

З огляду на це підготовка вчителя хореографії 
є актуальним і затребуваним процесом, чинником 
формування національної та загальнолюдської 
свідомості. на думку і. степанюк, хореографічна 
підготовка є відносно самостійною керованою 
системою цілеспрямованого духовного розвитку 
майбутніх фахівців за допомогою засвоєння знань 
і формування вмінь і навичок; ефективним засо-
бом розвитку їхньої світоглядної культури, фор-
мування здатності до вдосконалення творчих зді-
бностей засобами хореографії [8].

о. Пархоменко визначає підготовку майбутніх 
хореографів до професійної діяльності як «інте-
гральне, цілісне утворення особистості фахівця, 
яке включає в себе готовність до здійснення про-
фесійної діяльності на основі спеціальних хорео-
графічних знань, умінь, навичок і професійно-осо-
бистісних якостей» [4]. автор стверджує, що зміст 
професійної хореографічної освіти зводиться не 
тільки до наукових знань, але й включає засво-
єння емоційно-образного світу мистецтва, істо-
ричних традицій і сучасних інновацій.

на думку о. авраменка, у процесі фахової під-
готовки майбутні хореографи мають оволодіти 
такими компетентностями:

• володіння базовими загальними знаннями, 
а саме: історія, теорія та практика хореографіч-
ного мистецтва, методика виконання та викла-
дання різних видів хореографії (класичний, сучас-
ний, народно-сценічний танець тощо);

• здатність використовувати основи теорії та 
методології хореографії в інноваційній професійній 
діяльності, проектувати й здійснювати освітній про-
цес хореографічного навчання з урахуванням соці-
окультурної ситуації та рівня розвитку хореогра-
фічних здібностей учнівського колективу в системі 
освіти в реальному та віртуальному середовищі;

− обізнаність із сучасними напрямами хоре-
ографічного мистецтва, критичне ставлення до 
модних танцювальних течій;

− уміння створювати танцювальний репер-
туар різного рівня складності відповідно до соці-
альних та культурних потреб суспільства;

− здатність до саморозвитку на основі реф-
лексії результатів своєї професійної діяльності, 
здатність користуватися освітньо-комунікацій-
ними технологіями, знаходити та використовувати 
інформацію з різних джерел (електронних, пись-
мових, архівних та усних) згідно з поставленим 
завданням [1, с. 14]

о. Пархоменко зазначає, що професійна діяльність 
майбутніх хореографів має свою специфіку залежно 
від галузі творчої реалізації. вона реалізується у кон-
структивній, освітньо-виховній, інформаційно-просвіт-
ницькій, комунікативній, організаторській, соціально-
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психологічній і дослідницькій роботі. дослідник 
наголошує на важливих складниках формування 
балетмейстерських умінь майбутніх хореографів, 
а саме: педагогічні переконання, майстерність, про-
фесіоналізм, творчість, культура, здібності, самосві-
домість та спрямованість [4].

у своїх дослідженнях т. сердюк зосеред-
жує увагу на формуванні художньо-естетичного 
досвіду майбутніх хореографів у процесі їхньої 
професійної підготовки у Зво. дослідниця кон-
кретизує сутність, зміст і компонентну структуру 
художньо-естетичного досвіду студентів-хорео-
графів, яка полягає у взаємодії когнітивного, аксіо-
логічного та праксеологічного складників у процесі 
художньо-естетичної діяльності особистості [7].

лю цяньцянь у вчителів мистецьких дисциплін 
виокремлює культурну, крос-культурну та мистецьку 
компетентності [10]. о. Щоколова наголошує на 
оволодінні вчителями хореографії духовною ком-
петентністю як гармонійним поєднанням пізнаваль-
ного, морального й естетичного, котре виражається 
через істину, добро та красу [11], а також «художньо-
ментальним досвідом» [10, с. 62-63], який дозволяє 
сформувати у свідомості студентів художню модель 
світу в особливих знаках і формах, котрі впливають 
на ціннісні орієнтації, а також на поведінку і став-
лення до навколишнього середовища.

концептуальною основою набуття худож-
ньо-ментального досвіду стає підвищення якості 
фахової освіти від художньої грамотності (через 
освіченість, компетентність, культуру) до фахової 
художньої ментальності. стереоскопічним вектором 
художньої ментальності особистості є історично роз-
винені типи художньої свідомості: від міфологічного, 
релігійного, фольклорного до ціннісного, худож-
ньо-світоглядного та художньо-наукового. Зазна-
чені типи в сучасному освітньому процесі стосовно 
ментальності зумовлюють вибір змістових ліній для 
формування художньо-ментального досвіду, домі-
нантою якого є осягнення, опанування художніх цін-
ностей минулого, їх екстраполяція на сучасність та 
проективна стратегія у майбутньому.

термін «ментальність» (від лат. – розумовий, 
духовний) означає сукупність переконань, погля-
дів і умонастроїв, утілених у традиціях, звичаях 
і ритуалах, характерних для певної спільноти, що 
відображує особливості психічного складу й спо-
собу мислення її членів та відрізняє їх від інших 
спільностей. на думку м. Бетільмерзаєвої, мен-
тальність у культурологічному аспекті можна вва-
жати генетикою культури, оскільки виявлення її 
природи неможливе поза аналізом свідомості, 
виявлення культурних феноменів (базових струк-
тур), що відповідають за збереження та передачу 
соціального досвіду людини [2, с. 9].

Художня ментальність – це феномен, який син-
тезує уявлення про картину світу, тип мислення 
з художньо-семантичними ресурсами мистецтва 

в творчих процесах на основі культурно-історич-
них, етно-національних, освітньо-професійних 
мистецьких факторів, які спрямовують форму-
вання індивідуального художнього досвіду та емо-
ційно-духовної налаштованості особистості від-
повідно до художніх цінностей народу, має власні 
модуси – атрибутивні та процесуальні властивості, 
через які вона виявляє свою сутність [5].

у підготовці майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін художня ментальність як властивий 
мистецтву феномен функціонує та проявляється 
в художньо-комунікативних і творчо-виконавських 
процесах (сприйняття, відтворення, інтерпрета-
ція), що в результаті формує художньо-менталь-
ний досвід особистості.

ментальність як сукупність переконань 
потрібно розрізняти від поняття менталітету. мен-
талітет зумовлює конкретні вчинки людей, їхнє 
ставлення до різних проявів життя суспільства, 
у ньому втілюються глибинні основи світосприй-
мання, світогляду й поведінки. відповідно, мента-
літет представлений у дослідженнях як «здатність 
акумулювати і передавати національні культурні 
цінності та етнічні стереотипи», адже представник 
будь-якого етносу мислить, переживає, спілку-
ється й діє згідно з національним менталітетом й 
етнокультурним середовищем [9].

За переконанням Б. Гершунського, у структур-
ному ланцюжку результативності освіти – «гра-
мотність» – «освіченість» – «професійна компе-
тентність» – «культура» – «менталітет» – саме 
менталітет посідає ієрархічно вищий щабель, 
зумовлюючи зміст усіх попередніх [3].

о. реброва зазначає, що художньо-ментальний 
досвід є чинником підвищення якості освіти май-
бутніх хореографів, оскільки впливає на форму-
вання ментальності особистості. визначальними 
в цьому процесі, на думку авторки, є творча само-
стійність, яка характеризується здатністю образно 
мислити, застосовувати раніше отримані знання 
на практиці, знаходити нестандартні рішення, 
змінювати ракурс погляду, бачити альтернативу 
тощо; толерантність, емпатійність, духовність 
(прагнення вплинути на духовний світ інших через 
мистецтво); виконавська й емоційно-образна 
мобільність, що проявляється у формі швид-
ких емоційних реакцій на різні художньо-образні 
явища, художньо-творчих ситуацій [6].

на переконання дослідниці, художньо-мен-
тальними процесами виступають формування 
художнього світогляду, художньої картини світу, 
художнього мислення, духовної сфери особис-
тості вчителя, орієнтація на етнохудожній сегмент 
культури, виховання молоді на основі сформо-
ваних художніх цінностей, що охоплюють і відо-
бражають сформованість цінності нації, держави, 
народу, розвиток емоційної та духовної сфер осо-
бистості тощо [6].
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у професійній діяльності ментальний досвід 
є формою фіксації й репрезентації об’єктивного 
світу, феноменом, який структурує і регулює пси-
хічне життя людини в цілому. Художньо-менталь-
ний досвід як феномен набувається для здійснення 
духовних практик: осмислення, інтелектуальної та 
емоційної переробки художньої інформації з точки 
зору її цінності, смислової сутності, відповідності 
до культурних традицій, етнічної та регіональної 
приналежності, що стає основою творчої інтер-
претації та практичного застосування отриманих 
знань під час самоідентифікації та творчої само-
реалізації в мистецько-педагогічному процесі.

Висновки із цього дослідження і подальші пер-
спективи в цьому напряму. Пріоритетним напря-
мом розвитку вищої педагогічної освіти останнім 
часом стало підвищення її якості. мета педаго-
гічної освіти стала співвідноситись з формуван-
ням ключових компетентностей у різних галузях, 
зокрема й підготовки майбутніх учителів хореогра-
фії. серед ключових компетентностей, необхідних 
майбутнім учителям хореографії для здійснення 
професійної діяльності, є художньо-ментальний 
досвід як феномен у підготовці майбутніх учите-
лів хореографії, що дозволяє сформувати у свідо-
мості студентів художню модель світу в особливих 
знаках і формах, котрі впливають на ціннісні орієн-
тації, а також на поведінку та ставлення до навко-
лишнього середовища.
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TEACHING ENGLISH: PHONETICAL DIFFICULTIES
ВиКлАДАННя АНГлІЙСьКОї МОВи: ФОНЕТиЧНІ ТРуДНОЩІ

Some problems of the formation of the language 
phonetic skills of Ukrainian students of non-
language specialties are analyzed in the article. 
The issues of organizing the productive interac-
tion of a teacher with students when learning Eng-
lish in a student audience are covered. The main 
focus of the work is on increasing the role of 
independent work of students at the university, 
on issues of organizing the student’s independent 
activities in the context of modern development 
of higher education, the most relevant aspects of 
this type of learning activity are presented, such 
as goals, tasks, efficiency, control. The pronun-
ciation of a foreign language is a difficult task that 
requires the teacher to know not only the phonetic 
language system, but also their mother tongue, 
because their comparison allows to predict typi-
cal errors of those who study a foreign language 
and more effectively overcome the difficulties 
that arise during the learning process. The main 
aim of the article is to update the importance of 
studying phonetic features of the sound system 
of Ukrainian and English languages based on the 
experience of the author of the article and certain 
theoretical conclusions. In order to investigate the 
problematic aspects of phonetic competence for-
mation and phonetic training in higher education 
institutions and to identify ways how to improve 
them, a study was conducted with a group of stu-
dents at a non-linguistic faculty of a higher edu-
cation institution. The article gives an analysis of 
the main mistakes that students made. During the 
academic year, students had individual tasks and 
improved their phonetic skills. To acquire the cor-
rect pronunciation of English, a sufficient amount 
of authentic material is needed and, of course, 
many language exercises. The article reviews 
some of the textbooks and manuals on phonet-
ics developed by Ukrainian teachers. The authors 
proposed the theoretical substantiation of infor-
mation technology support to the organization 
of students’ independent work when learning a 
foreign language is given. Methodical recommen-
dations for teachers to work with computer tools 
for the development of educational materials 
and individual educational modules in the frame-
work of information technology support for stu-
dents’ independent work in learning of a foreign  
language.
Key words: phonetics, intonation, phonetic 
skills, non-language specialties, phonetic com-
petence.

У статті проаналізовано деякі проблеми 
формування мовної фонетичної майстер-

ності українських студентів немовних 
спеціальностей. Висвітлено питання орга-
нізації продуктивної взаємодії вчителя зі 
студентами при вивченні англійської мови 
в студентській аудиторії. Основна спрямо-
ваність дослідження – це підвищення ролі 
самостійної роботи студентів в універ-
ситеті, питання організації самостійної 
діяльності студента в контексті сучасного 
розвитку вищої освіти. У статті також 
представлені найбільш релевантні аспекти 
цього виду навчальної діяльності. Вимова 
іноземної мови є складним завданням, яке 
вимагає від вчителя знання не тільки фоне-
тичної мовної системи чужої мови, а й рідної 
мови, оскільки їх порівняння дозволяє перед-
бачити типові помилки тих, хто вивчає іно-
земну мову, та більш ефективно подолати 
труднощі, які виникають у процесі навчання. 
Основна мета статті – оновити важли-
вість вивчення фонетичних особливостей 
звукової системи української та англійської 
мов на основі досвіду авторів статті та 
певних теоретичних висновків. Щоб дослі-
дити проблемні аспекти формування фоне-
тичної компетентності та фонетичної 
підготовки у вищих навчальних закладах 
та визначити шляхи її вдосконалення, було 
проведено дослідження з групою студентів 
на немовному факультеті вищого навчаль-
ного закладу. У статті подано аналіз осно-
вних помилок, які були виявлені у студентів. 
Протягом навчального року студенти від-
працьовували фонетичні навички. Для отри-
мання правильної вимови англійської мови 
потрібна достатня кількість автентич-
ного матеріалу для спостереження, аналізу 
та наслідування і, звісно, багато різноманіт-
них мовних вправ. У статті проведено огляд 
деяких підручників та посібників з фонетики, 
які були розроблені українськими виклада-
чами. Дано теоретичне обґрунтування під-
тримки інформаційних технологій в орга-
нізації самостійної роботи студентів при 
вивченні іноземної мови. Запропоновано 
методичні рекомендації вчителям щодо 
роботи з комп’ютерними інструментами 
для розробки навчальних матеріалів та 
окремих навчальних модулів у рамках інфор-
маційно-технологічного забезпечення само-
стійної роботи студентів з вивчення іно-
земної мови.
Ключові слова: фонетика, інтонація, фоне-
тичні навички, немовні спеціальності, фоне-
тична компетентність.
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Formulation of the problem. Learning any for-
eign language, including English, should start with 
a clear statement of the question of the correct pro-
nunciation. Without the correct pronunciation, the 
manifestation of the communicative function of the 
language is impossible. Particularly important is the 
initial stage of training, because in this period, stu-
dents are characterized by imitation, which at the 

subconscious level helps to obtain the necessary 
skills of articulation.

Talking about pronunciation, we usually mean the 
features of the articulation of sounds in each par-
ticular language, as well as intonation and rhythm. 
Under the correct pronunciation refers to a set of 
orphoetic norms, inherent in one or another kind of 
language [1]. The pronunciation of a foreign language 
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is a difficult task that requires the teacher to know 
not only the phonetic language system, but also their 
mother tongue, because their comparison allows to 
predict typical errors of those who study a foreign 
language and more effectively overcome the difficul-
ties that arise during the learning process. Due to the 
fact that the number of hours allocated to studying a 
foreign language in non-language faculties of higher 
educational institutions is not sufficient for the quali-
tative mastery of all competences of the English lan-
guage (lexical, grammatical, and speaking), the sen-
tence of pronouncement is often overshadowed.

Analysis of recent research and publications. 
In order to optimize non-native language learning 
based on comparative analysis of native and studied 
languages many works of considerable interest have 
been completed. In this direction, the most famous 
names of such researchers, such as: V.G. Gak, 
Yu.S. Maslov, J. Buranov, R. Lado, G. Nickel, C. Fris, 
L.V. Shcherba and others.

The questions studied by these scholars, have 
not lost their relevance to this day and have received 
further intensive development. In recent years, 
researchers have accumulated a wealth of theoreti-
cal and practical material on the comparative analysis 
of various aspects of Ukrainian and English.

N.F. Borisco examines the issues relating to the 
general characteristics of foreign language pho-
netic competence, the aims of its formation in pri-
mary, basic and high school students, examines the 
phases of the formation of phonetic competence, 
exercises and tasks for its formation, the means of 
forming phonetic competence and control the level 
of its formation [2].

G.I. Udyak pays attention to the formation of the pho-
netic competence of students while studying the into-
nation of speech expressions by the linguistic means of 
the English language and insists on the importance and 
necessity of providing a qualitatively new organization 
of teaching English phonetics in order to form intona-
tional skills in students of philology [11].

I.R. Kharkavtsyv and L.I. Petrytsya investigate the 
problematic aspects of forming the phonetic compe-
tence of future teachers of the English language and 
outline the reasons for reducing the phonetic compe-
tence at higher education institutions of higher educa-
tion and determine the ways of its improvement [12].

The purpose of the article is to update the impor-
tance of studying phonetic features of the sound sys-
tem of Ukrainian and English languages based on 
the experience of the author of the article and certain 
theoretical conclusions.

Presenting main material. In many countries, 
namely in the UK, USA, Canada, Australia, New 
Zealand, English is a native language, so the logi-
cal question is: «What pronunciation should be taught 
in a Ukrainian educational institution?» Students are 
traditionally taught by the so-called «standard» pro-

nunciation, which is often called Standard Pronuncia-
tion, ВВС English, Oxford Englishand so on.

Therefore, when choosing the pronunciation 
option, it is necessary to take into account the pur-
pose of teaching the foreign language, the needs of 
students and their personal and social identity. If the 
goal is to enter a country’s socium (for example, to 
participate in an international student exchange 
program or to participate in research on the basis 
of foreign universities), the pronunciation should be 
as close as possible to the standards of the native 
speaker, and the model should be chosen Regional 
Pronunciation. If the goal is to increase the social 
status, then you need to study Advanced Pronun-
ciation. If a foreign language will be used aslingua 
franca(language-intermediary) for international com-
munication, often with non-speakers of the language, 
it is enough to pronounce so as to be understood 
without difficulty for others. In Ukraine, as in many 
European countries, Received Pronunciation models 
are taught at universities and schools. This is due to 
the fact that this model is most frequent, it is easier to 
understand when intercultural communication. Also, 
most English textbooks are published in London, 
Oxford or Cambridge publishing houses National 
Geographic, MM Publications, Cambridge, Collins, 
Delta Publishing and others, where the most part of 
audio recordings are recorded by carriers of Received 
Pronunciation. However, sometimes audio recording 
with different accents, mostly with American, Italian, 
Arabic, etc., are offered for acquaintance.

The articulation base of a certain language is 
formed as a result of the historical evolution of the 
speech apparatus and, as a special mode of organs 
of pronunciation; it is not an innate property of people 
of this race or nationality, as evidenced by numerous 
observations. For example, the free, unqualified pos-
session of bilinguals and multilingual articulate bases 
of two or more languages is used in linguistics as one 
of the proofs of non-biological, but of the social nature 
of the articulation base, which is a consequence of 
the linguistic tradition, the consequence of the trans-
fer of speech from generation to generation [4].

The study of identical types of sounds of Ukrainian 
and English showed that sounds similar in acoustic 
characteristics in these languages are articulated in 
different ways, although in the structure and physiol-
ogy of the pronunciation of organs from representa-
tives of different races or nationalities there is no fun-
damental difference. In his work, Potapova [7] notes 
that the articulatory apparatusof people who speak 
different languages, from the anatomical point of 
view is fundamentally the same. This leads to the fact 
that in sound systems of different languages you can 
observe the presence of common sound types (pho-
nemes) (for example, in all languages of the world 
there are different types of white balance conso-
nants, such as [m], [b], [p]). However, this is not that 
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all sounds in all languages are pronounced the same 
way. The methods of producing speech sounds are 
important, the author expresses such assumptions:

а) each language is limited to set of actions by the 
articulate organs – articulatory gestures;

b) each articulatory gesture correlates with some 
state of the speech apparatus;

c) the set of articulatory gestures associated with 
the work of various organs of speech, that leads to 
the formation of one or another language sound.

Due to the fact that the Ukrainian pronunciation is 
similar to Russian, we can agree with the statements 
of the linguist O. Reformatsky, that for the success-
ful acquisition of a foreign language students need to 
master the unusual articulation of individual sounds 
(for example, the Russian learns to pronounce Eng-
lish interdental consonants or Arabic epiglottis, Cau-
casian striped-laryngeal or French and Polish nose-
vowels), that is, all those sounds that are completely 
absent in the Russian phonetic system), as well as 
learn to pronounce in these or other positions unusual 
combinations and sound sequences. Without proper 
preparation to speak in a foreign language, a person 
involuntarily brings the usual phonetic norms of his 
language, which forms an accent [8].

In modern linguodidactics it is assumed that the 
vocal phoneme of the English language consists of 
24 sounds, 6 of which are breakthrough loud (explo-
sive): 2 affricates, 3 nasal sonatas, 9 slit noisy (frica-
tive), 4 slit sonatas.

The sound system of the Ukrainian language has 
38 sounds: 6 vowels and 32 consonants.At the place 
of creation (taking into account the movement of the 
tongue in the horizontal plane of the oral cavity), the 
loud sounds of the front row ([є], [и], [і]) and back row 
([а], [о], [у]). Depending on the degree of lifting the 

tongue, that is, from its motion in the vertical plane, 
distinguish the loud sounds of the low ([а]), medium 
([є], [о]), high-middle ([и]) and high ([і], [у]) raising lev-
els. With the involvement of the lips the vowels are 
divided into non-labialized and labialized.

So, having analyzed the phononymic rows of both 
languages, it is possible to classify the sounds in 
three groups:

1) sounds, acoustically and articulately similar to the 
sounds of the native language [m], [f], [g], [p], [z], [s];

2) sounds that just seem the same (in compari-
son with the sounds of the native language), but in 
reality differ in essential features [t], [n], [d], [p], [k];

3) sounds that do not have articulatory and acous-
tic analogues in their native language [h], [ŋ], [r], [θ], 
[ð], long vowels.

Research methods.
In order to determine the level of formation of spoken 

skills, first year students (25 persons) of the Geology 
and Geography Faculty held an entrance controlin the 
first semester of 2017, Students were asked to read the 
text aloud, paying attention to intonation and articulation.
The main method used in this search is the subjective 
auditory observation of students’ speech work in order 
to detect errors as a result of phonetic interference.

On the basis of input control data, it was found 
that almost 100% of students admitted mistakes in 
pronunciation (Table 1).

As it is known, learning of foreign language is 
a process implemented through simulation and 
mechanical response to language stimuli. So when 
first-year students, whose native language is Ukrai-
nian or Russian, begin to study phonetics of English, 
for the very first time it is necessary to pay special 
attention to those sounds that do not occur in their 
native language – that is, [w, æ, g, r, d, 0].

Table 1
Percentage of students admitted mistakes in pronunciation

Type of error 
Percentage of 
students with 

the wrong 
pronunciation 

Notes

Devitalization of ringing conso-
nants at the end of the words 80%

For example, had – hat, bag – back etc. The sonority in English has a 
function of sense separation. The most frequent mistake is the stun of 
the voiced sound [g] and the pronunciation of the clunk Ukrainian [г] 
instead of the rarely used [ґ].

Lack of opposition in longitude 
and shortness in the articula-

tion of vowel sounds
90%

In this case, the interference is strong, since the vowels in the Ukrainian 
language do not have signs of longitude and brevity, and in English, 
the compressibility and longitude of the sounds has a sense-resolving 
function, for example, sit – seat, live – leave.

Incorrect use of one phoneme 
instead of another 60%

The English sound [v] is perceived by students as a slit sonant [w], 
which leads to the false use of one phoneme instead of the other. The 
blending of English [v] and [w] is manifested in the pronunciation of 
such words: invent, novel, vote, vocation.

Absence of aspiration in the 
proclamation of deaf conso-

nant sounds [p], [t], [k]
80% Perhaps the reason for this is the presence of non-aspirational similar 

sounds of the Ukrainian language.

Errors in the pronunciation of 
alveolar, interdental conso-

nants
70% There is a replacement of alveolar breakthrough sounds [t], [d] by den-

tal.
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Initially, when familiarizing with sounds, students 
move from familiar to less familiar and more specific 
and problematic sounds. For example, sounds that 
are present in both the Ukrainian language and Eng-
lish, or sounds that are not characteristic of Ukrainian 
phonetics, but do not cause difficulties in their forma-
tion, such as, for example, [w].

In practice, when students meet new sounds, they 
listen to a sample and teacher’s explanations, then 
they speak this pattern aloud a day, trying to mem-
orize the position of the organs of the articulation 
apparatus. That is, before the beginning to articulate 
deliberately one or another sound, the student must 
learn to manage his speech organs, provide them 
with various provisions, learn to experience changes 
in the position of speech organs. Such a sequence 
of speech therapies and receptions is confirmed by 
O.G. Rozova, arguing that both during the setting 
and during the correction of the pronunciation of the 
sound begin in isolation and in separate syllables. 
Fixing articulation occurs in words and phrases (it is 
in the sentences that the language materializes as a 
means of communication) from the most favourable, 
easy position to the least favourable, difficult [9].

Phonetic skills are worked out and fixed in spe-
cial exercises of different character. The production of 
sounds occurs by repeating them after pronunciation 
by the teacher or pronunciation based on the text. 
Obviously, when working on phonetics, preliminary 
training is based on a comparative analysis of the lan-
guage systems of the language being studied and the 
native language of the students. The teacher must 
not only possess the theoretical material, which is the 
basis of knowledge of the pronunciation of sounds, 
not only know how the sounds of the language are 
formed, which groups and on what grounds they 
share, but also have a clear idea of the phonetic sys-
tem of the language of the learner’s class.

After setting each sound, it is necessary to carry 
out special exercises, first isolated, then in the ware-
houses, further in words, placing them in the positions 
of the sound being studied: in the beginning, in the 
middle and at the end of the word. When processing 
the pronunciation of sounds, the order of the reduced 
positions is determined by the degree of difficulty of 
their pronunciation by the students, depending on the 
nature of the interlingual relations.

In teaching the speaker we distinguish the for-
mulation and the correction. However, as noted by 
O.G. Rozova, neither formulation nor correction is 
found in its pure form, because they are intercon-
nected and used at all stages of studying. It is most 
expedient at the initial stage to lay the foundations of 
speech, and then to improve them [9].

To acquire the correct pronunciation of English, a 
sufficient amount of authentic material is needed for 
observation, analysis and imitation and, of course, 
many language exercises. Today, Ukrainian and 

English scholars have already developed effective 
textbooks for improving the skills of English articula-
tion, which contain audio files for each section and 
answers to exercises for the possibility of indepen-
dent study of the material.

The manual of authors I.V. Suslina and L.T. Melnyk 
«Practical course of phonetics of the English language» 
is a normative course of phonetics of the English lan-
guage. The purpose of the textbook is the formation of 
the skills of correct English pronunciation and profes-
sional orientation of students: the arming of students 
skills and abilities of using the acquired knowledge and 
skills in further pedagogical activities [10].

The author’s tutorial by E.O. Mansi «English: Pho-
netics, Grammar, Texts, Dialogues, Conversational 
Topics from the English Language (Part I)» [6] was 
constructed in accordance with the requirements of 
the program for its study by students of non-language 
faculties of higher educational institutions. Its struc-
ture and content are designed to provide as much as 
possible the development of language skills and lan-
guage culture of students on the basis of mastering 
and use in the language practice of various phonetic, 
grammatical, lexical material. The rational organiza-
tion of work is facilitated by the appendices, tables, 
comments, typical for contemporary English lan-
guage texts, exercises and tasks for the development 
of oral speech in the textbook.

The educational manual of authors L.A. Garash-
chuk and A.E. Levytsky «Enjoy Practising Phonet-
ics!» is recommended when studying the course of 
practical phonetics of the English language, and the 
manual is suitable for the organization of independent 
work of students. The proposed texts for expressive 
reading, dialogue and poetry serve this purpose [3].

Having such a powerful methodical arsenal, the 
teacher chooses the most suitable for him and the 
audience methodology for explaining and working out 
phonetic complexities.

Having tested the exercises in practice, the final 
control was conducted in April 2018. The students 
were asked to read the same text. The results of the 
final control showed that the number of errors in stun-
ning voiced consonants at the end of words decreased 
by an average of 40%. There is also a positive trend 
in opposition in longitude and brevity in the articula-
tion of vowel sounds. On average, 30% fewer stu-
dents began to make such mistakes. The final control 
showed that today, close to 30% mistakenly used one 
phoneme instead of another ((instead of the original 
60%), errors were also reduced when uttering occlu-
sive, interdental and alveolar consonant sounds.

Conclusions. Thus, when learning a foreign lan-
guage we must comprehensively take into account 
the opportunities of students and the problems associ-
ated with their existing knowledge and skills to prevent 
unconscious learning, and at the same time, try to 
ensure that the operational side of training is worked 
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out quite clearly, allowing to actualize the practical 
aspects of language proficiency and form the stu-
dent’s conviction that his studies are productive.
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ПСиХОлОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБлиВОСТІ ОРГАНІЗАЦІї  
ВиКлАДАННя ІНОЗЕМНОї МОВи В РІЗНОВІКОВІЙ НАВЧАльНІЙ ГРуПІ
THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING 
A FOREIGN LANGUAGE IN A MULTI-AGED GROUP OF LEARNERS

Стаття присвячена вивченню проблеми 
психолого-педагогічних особливостей органі-
зації викладання іноземної мови в різновіковій 
навчальній групі. Для того щоб правильно 
організувати навчання, необхідно врахову-
вати особливості контингенту слухачів, 
а також мету, зміст і умови навчання. В одній 
аудиторії слухачів можуть бути присутні 
учні старших класів шкіл, студенти вишів, 
дорослі й навіть люди похилого віку. Метою 
вивчення іноземної мови є формування у слу-
хачів іншомовної комунікативної компетенції. 
Для того щоб досягнути зазначеної мети і 
правильно організувати навчально-виховну 
роботу в різновіковій навчальній групі, викла-
дачеві потрібно мати певний запас знань 
про взаємозв’язки всіх періодів людського 
розвитку, про вікові зміни інтелекту людини 
з визначенням сенситивних періодів для ово-
лодіння іноземним мовленням. Вибір методів 
і прийомів навчання, групових та індивіду-
альних варіантів роботи, методів відбору і 
трансформації навчальної інформації повинен 
проводитися з урахуванням особливостей 
вікового та психофізіологічного розвитку 
слухачів. У статті проаналізовано психоло-
гічні особливості підлітків, студентів, дорос-
лих слухачів, вказано на особливості роботи 
з кожною віковою групою. Розглянуто труд-
нощі, які виникають у слухачів різного віку 
під час вивчення іноземної мови. Найбільш 
розповсюдженими є індивідуальні та соціо-
культурні труднощі. Розглянуто, на яких 
принципах ґрунтується вивчення іноземної 
мови в різновіковій навчальній групі. Навчання 
іноземної мови в різновіковій навчальній групі 
повинно враховувати життєвий досвід слу-
хачів. Слухачі стають активними учасниками 
процесу навчання. Під час навчання слухачів 
різновікової групи доцільно використовувати 
різні методи навчання. Зазначено необхід-
ність уведення елементів експерієнційного 
навчання. Прикладами експерієнційних видів 
навчальної діяльності є рольові ігри, драма-
тизація, презентації з певних проблем, дис-
кусії-обговорення, проєктування. Вказано 
на зміни в характері суб’єкт-суб’єктних від-
носин. Викладач виступає в ролі тьютора, 
радника. Завданням викладача є створення 
сприятливого психологічного клімату на 
занятті. Він повинен не оцінювати, а настав-
ляти, заохочувати і допомагати.

Ключові слова: іноземна мова, різновікова 
начальна група, досвід, мета навчання, 
принципи навчання, експерієнційне навчання, 
суб’єкт-суб’єктні відносини.

The article is devoted to studying the problem of 
psychological and pedagogical peculiarities of 
the organization of teaching a foreign language 
in a multi-aged group of learners. In order to 
organize the process of learning properly, fea-
tures of the audience as well as the purpose, 
content and conditions of learning should be 
considered. There might be high school children, 
students of higher educational institutions, adults 
and seniors in the same group. The purpose of 
learning a foreign language is a communica-
tive purpose. In order to achieve this purpose 
and to organize education work in a multi-aged 
group properly, a teacher needs to know about 
the interconnections of all the periods of human 
development, about age-related transformations 
of a person’s mind. The choice of teaching meth-
ods and techniques, group or individual work, 
educational information should be made consid-
ering the peculiarities of students’ age and psy-
cho-physiological development. The psychologi-
cal features of high school pupils, students and 
adults are analyzed. The peculiarities of working 
with each age group are considered. The difficul-
ties that arise while teaching a foreign language 
in a multi-aged group are described. They are 
individual psychological as well as socio-cultural 
difficulties. The main principles of teaching a 
foreign language in a multi-aged group are con-
sidered. Learning should primarily be based on 
learners’ experience. Students become active 
participants of the process of learning. Different 
methods of foreign language teaching should be 
used. The necessity of introducing the elements 
of experiential learning is indicated. Experiential 
learning includes activities which imitate real-life 
situations: role-plays, project work, discussions, 
etc. The changes in the character of subject-
subjective relations are indicated. A teacher 
becomes a mentor, a tutor. A teacher’s task is to 
create a positive learning atmosphere in class, to 
lead and encourage students rather than evalu-
ate them.
Key words: foreign language, multi-aged group, 
experience, purpose of learning, principles of 
learning, experiential learning, subject-subjective 
relations.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
З огляду на процеси євроінтеграції і глобалізації та 
певні зміни в політичному і соціальному житті дер-
жави вивчення іноземних мов набуває все біль-
шої популярності. вивчити іноземну мову можна 
у вищих навчальних закладах як на філологічних, 
так і на немовних факультетах, на курсах інозем-
них мов, в умовах корпоративного навчання, в уні-
верситетах третього віку.

для того щоб правильно організувати навчання, 
необхідно врахувати особливості контингенту слу-
хачів, а також мету, зміст і умови навчання.

через розширення вікових меж студентства та 
впровадження концепції освіти впродовж життя 
в одній аудиторії вищого навчального закладу 
можуть перебувати як юнаки, так і дорослі люди. 
на курсах іноземних мов в одній групі присутні учні 
старших класів шкіл, студенти вишів, дорослі й 
навіть люди похилого віку. З огляду на розширення 
традиційних меж студентства попит на вивчення 
іноземних мов не згасає, а, навпаки, стає все біль-
шим, зростає необхідність підготовки спеціалістів, 
які зможуть здійснювати ефективне викладання 
іноземних мов в різновікових навчальних групах.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченням окремих аспектів психолого-педаго-
гічної організації навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах займалися Г. артамонова, 
р. Безлюдний, і. Гіренко, Ю. дегтярьова, і. коваль, 
Ю. колісник, Ю. Павловська. дослідження н. Гор-
дієнко, о. Горіної, в. колісник, Ю. Павловської та 
Ю. лаптінової присвячені особливостям організа-
ції навчання іноземних мов у різнорівневих групах.

численні роботи науковців в. Буренко, о. Глад-
кової, т. Григор’євої, р. Єфимової, а. калиніної, 
Є. кривоносової, т. модестової, т. Польшиної, 
Є. семенової, т. старкової, в. тилець, л. цвяк, 
о. Щербини, о. Шум, о. Яцишина присвячені пси-
холого-педагогічним умовам навчання іноземної 
мови дорослих. наукові розвідки а. Балендра, 
о. Баніт, Г. низодубова, о. калиніної, р. Преснер, 
о. тарнопольського стосуються організаційно-
педагогічних умов навчання дорослих поза меж-
ами вишівських навчальних програм.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри досить велику кіль-
кість праць, присвячених питанням організації 
навчання певних вікових категорій, в жодній із 
робіт не розглядається питання психолого-педаго-
гічних особливостей організації навчання інозем-
ної мови в різновіковій навчальній групі.

Мета статті. метою нашої статті є проаналізу-
вати психолого-педагогічні особливості викладання 
іноземної мови в різновіковій навчальній групі.

Виклад основного матеріалу. Згідно з загаль-
ноєвропейськими рекомендаціями ради Європи 
метою навчання будь-якої іноземної мови є вільне 
спілкування цією мовою, тобто формування у слу-
хачів іншомовної комунікативної компетенції. кому-
нікативну компетентність розуміють як здатність 
здійснювати спілкування за допомогою мови, тобто 
передавати думки й обмінюватися ними в різних 
ситуаціях у процесі взаємодії з іншими учасниками 
спілкування, правильно використовуючи систему 
мовних норм і обираючи комунікативну поведінку, 
адекватну до ситуації спілкування [2, с. 54].

Щоб досягнути зазначеної мети і правильно 
організувати навчально-виховну роботу в різнові-
ковій навчальній групі, викладачеві потрібно мати 
певний запас знань про взаємозв’язки всіх періо-
дів людського розвитку, про вікові зміни інтелекту 
людини з визначенням сенситивних періодів. 
вибір методів і прийомів навчання, групових та 
індивідуальних варіантів роботи, методів відбору 
і трансформації навчальної інформації повинен 
проводитися з урахуванням особливостей віко-
вого та психофізіологічного розвитку слухачів.

розглянемо психологічні риси певних вікових 
категорій та особливості роботи зі слухачами різ-
ного віку.

у підлітковому віці людина перебуває в пошуку 
власної ідентичності. у молоді існує потреба в здій-

сненні самооцінки, потреба користуватися автори-
тетом серед однолітків. авторитет серед одноліт-
ків є набагато важливішим, ніж оцінка викладача. 
Підліткам притаманні максималізм та надмірна 
самовпевненість. Підлітки більш відкрито показу-
ють свої почуття, ніж дорослі.

Більшість підлітків із готовністю розуміє і при-
ймає необхідність навчання як інтелектуальної, а не 
ігрової (як у дитинстві) діяльності. у них удоскона-
люється процес керування власною діяльністю.

Підлітки намагаються звільнитися від надлиш-
кового контролю та опіки вчителів і дорослих. час-
тими є випадки деструктивної поведінки. Підлітки 
нерідко вдаються до невмотивованого ризику, не 
завжди можуть передбачити наслідки своїх вчинків.

мотивація підлітків до вивчення іноземної мови 
має здебільшого зовнішній характер. вона підтри-
мується бажаннями батьків. Підлітки часто демон-
струють бажання відкласти виконання завдання 
на останній момент, у них відсутнє уміння плану-
вати свій час.

Підлітки не приховують, коли вони відчувають 
нудьгу під час занять, приносять усі свої проблеми 
(у школі, конфлікти з членами родини, з одноліт-
ками) в аудиторію [8, c. 39]. у таких випадках під-
літкам важливо відчувати підтримку викладача.

Хоча підлітки вже можуть більше часу сидіти, 
ніж діти, проте в них усе одно є потреба руха-
тися [9, c. 53]. викладачеві слід використовувати 
завдання з елементами рухів.

у підлітків відбувається усвідомлення абстрак-
тних понять, ідей і концепцій, а в дитячому віці це 
неможливо. Проте навчання через дію ще є ефек-
тивним. у кращих своїх проявах підлітки мають 
величезний потенціал у креативних міркуваннях.

Підлітки краще відкриті новому, мають при-
страсне бажання відкрито сприймати все, що їх 
зацікавило. Перевага підлітків у вивченні мови 
перед дорослими в тому, що вони володіють 
вираженою здатністю імітування і наслідування 
(на жаль, з роками вона поступово згасає, хоча сту-
пінь цього згасання для всіх дуже індивідуальний).

Період студентства традиційно припадає на 
період пізньої юності і початок дорослості. у період 
студентського віку відбувається завершення ста-
новлення і стабілізації характеру, вдосконалюється 
формування вольової та емоційної сфери. осно-
вна діяльність людини пов’язана з отриманням 
професії. саме тому слухачі вже мають внутрішню 
мотивацію до вивчення іноземних мов. у цей період 
розвивається відчуття відповідальності за власне 
життя, розвивається самосвідомість, підвищується 
роль самоуправління. у сфері життєво важливих 
питань молодь часто звертається за допомогою 
і порадою до старшого покоління.

Головними характеристиками дорослого слу-
хача, які виокремлюють як вітчизняні, так і зару-
біжні вчені, є такі: усвідомлення себе самостійною, 
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самокерованою особистістю; накопичений життє-
вий (побутовий, професійний, соціальний) досвід, 
який стає важливим джерелом навчання самого 
слухача та його колег; сильна внутрішня мотива-
ція; прагнення до швидкої реалізації отриманих 
знань, умінь, навичок [4, c. 27].

Як зауважує Є.в. кривоносова, доросла 
людина висуває підвищені вимоги щодо якості та 
результатів навчання [3, c. 190]. Запити дорослих 
більш конкретні та прагматичні. дорослі вивчати-
муть тільки те, що вважають за потрібне. дорослі 
проявляють практичний інтерес до навчання 
і вивчатимуть лише те, що знадобиться їм у про-
фесійній або особистій діяльності.

Як правило, дорослі слухачі більш організовані 
та дисципліновані, ніж підлітки. Під час навчальної 
діяльності вони можуть довго зосереджуватися 
на виконанні завдань, якими б нудними (на їхній 
погляд) вони не були.

дорослі люди вчаться під час виконання завдань. 
те, що доросла людина вивчає пасивно, через рік 
втрачається на 50%, через два роки – на 80%. Якщо 
доросла людина відразу отримає можливість прак-
тикувати нові знання, а потім періодично повторю-
вати, такі знання надовго затримаються в пам’яті.

навчання дорослих повинно концентруватися 
на реалістичних проблемах. Під час виконання 
завдань доцільно брати проблему з реального 
життя і вирішувати її.

минулий досвід має величезний вплив на 
навчання дорослих. сприйняття нових знань 
у дорослих нерозривно пов’язане з тим, що вже 
відомо слухачеві. Якщо нові знання не співвідно-
сяться з тим, що людині відомо, вона підсвідомо 
налаштовується на те, щоб відкинути такі знання.

Більшість дорослих негативно ставиться до оці-
нювання їхніх знань. дорослих людей не потрібно 
оцінювати, їх потрібно направляти. конкуренція 
негативно впливає на навчання дорослих. Біль-
шість дорослих критично ставиться до своєї здат-
ності чомусь навчитися [1, c. 52].

Що стосується особливостей опанування іно-
земної мови, дорослі люди мають певні пере-
ваги перед молоддю. у них розвинуте абстрактне  
мислення.

нервові клітини, відповідальні за семантич-
ний аналіз слів і граматичну сприйнятливість, із 
віком розвиваються. дорослим слухачам набагато 
легше зрозуміти структуру мови. Пізнавальна сис-
тема дорослих є більш розвиненою, ніж в юних 
слухачів. вони можуть робити узагальнення 
вищого порядку. доросла людина часто має від-
працьований арсенал прийомів та засобів, що 
полегшують запам’ятовування.

доросла людина (на відміну від дитини) у мис-
леннєвій діяльності йде від аналізу до синтезу. 
дорослому властиві логічні побудови, а не меха-
нічне запам’ятовування. дорослим легше, ніж 

молоді, вдається опанувати лексичний, фразео-
логічний та стилістичний матеріал.

у дорослих є певний життєвий досвід, часто під 
час засвоєння матеріалу в них з’являються певні 
асоціації (у тому числі, припустимо, і прив’язка до 
слів з рідної мови). дорослі можуть здійснити пла-
нування свого навчального процесу.

викладачеві необхідно враховувати всі вищез-
гадані психологічні особливості слухачів під час 
планування та проведення занять у різновіковій 
навчальній групі.

Проте під час організації навчання різновікової 
групи необхідно враховувати і деякі труднощі. сту-
денти, як і дорослі слухачі, поєднують навчання 
з виконанням сімейних, трудових та інших 
обов’язків. у пам’яті багатьох слухачів (переважно 
дорослих) може зберігатися попередній негатив-
ний досвід навчання. крім того, дорослі приносять 
із собою з минулого власні уявлення про навчальні 
методики, що мають бути використані викладачем 
на заняттях. люди похилого віку мають складнощі 
з використанням сучасних технологій. слухачі, які 
готуються до складання іспитів або навчаються 
задля вирішення професійних завдань, часто 
обмежені у строках навчання.

до того ж, як зазначають д. старкова та 
т. Польшина, під час вивчення іноземної мови 
виникають соціокультурні складнощі. слухачі від-
чувають наявність елементів чужої культури, які 
відсутні в культурі рідної країни, які важко зрозу-
міти і сприйняти, наприклад, особливості викорис-
тання певних комунікативних стратегій, певних 
мовленнєвих елементів у різних дискурсах, діа-
лектизмів тощо [5].

відповідно до віку різною є і мета вивчення мови. 
Школярі прагнуть підвищити свій рівень і розвинути 
навички усного мовлення, студенти – підготуватися 
до іспитів. Зацікавленість дорослих у вивченні іно-
земної мови ранжується від іноземної мови для подо-
рожей до прийняття участі в конференціях, читання 
наукової літератури або самовдосконалення.

аналіз сучасних інтернет-ресурсів показав, що 
найбільшою популярністю серед слухачів корис-
туються курси загальної англійської (General 
English). інші напрями вивчення іноземної мови, які 
цікавлять слухачів, – це підготовка до міжнародних 
іспитів (FCE, IELTS, TOEFL), англійська для про-
фесійних цілей (ділова англійська мова, англійська 
для юристів, англійська для спеціалістів у сфері 
IT-технологій, англійська для психологів тощо).

Під час планування та організації занять у різ-
новіковій групі викладачеві необхідно визначити 
кількість занять на тиждень, тривалість кожного 
заняття так, щоб слухачі змогли реально навча-
тися, не відмовляючись під час навчання від вико-
нання основних обов’язків.

на підставі аналізу науково-педагогічної літе-
ратури, враховуючи досвід роботи в різновіковій 
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навчальній групі, ми виокремлюємо такі прин-
ципи організації занять: принцип усвідомленості 
навчання; врахування індивідуально-психологічних 
особливостей слухачів; формування впевненості 
і навчального потенціалу слухачів; принцип суміс-
ної (спільної) діяльності, опори на досвід; вміння 
представити мову як систему взаємопов’язаних 
елементів; використання різних методів навчання; 
підбір навчальних матеріалів, що відразу викорис-
товують декілька органів чуття; принцип індивіду-
алізації навчання; принцип комунікативної свідо-
мості; принцип практичної направленості навчання; 
адекватна реакція викладача на емоційні прояви 
аудиторії; використання методів і прийомів, які 
зменшують вплив рідної мови; знання потреб слу-
хачів та їхніх стратегій опанування відповідної теми; 
раціональний розподіл діяльності в часі; підтримка 
мотивації студентів групи; системність навчання.

Під час навчання слухачів різновікової групи 
доцільно використовувати різні методи навчання. 
Процес навчання відбувається швидше, якщо 
інформація сприймається відразу кількома орга-
нами чуття. для того щоб досягти певних змін в діях, 
ставленні та думках слухача, необхідно залучити 
слухача до активної участі в процесі навчання.

Попри те, що більшість слухачів мають на 
меті навчитися іншомовному спілкуванню, в про-
цесі навчання вони надають перевагу виконанню 
мовних вправ [7, c. 4]. саме тому викладачеві 
слід збільшити кількість комунікативних вправ та 
завдань під час заняття.

З огляду на мету навчання іноземної мови та 
індивідуально-психологічні особливості слухачів 
різновікової групи вважаємо необхідним уводити 
в процес вивчення іноземної мови елементи екс-
перієнційного навчання, тобто навчання через 
практичний досвід. експерієнційне навчання 
передбачає використання таких видів навчальних 
завдань, які імітують ситуації реального життєвого 
спілкування і передбачають мимовільне форму-
вання навичок і умінь, необхідних для здійснення 
повсякденної іншомовної комунікації. наведемо 
приклади експерієнційних видів навчальної діяль-
ності: рольові ігри, драматизація, презентації з пев-
них проблем, дискусії-обговорення, проєктування.

у роботі з різновіковою групою змінюється 
характер суб’єкт-суб’єктних відносин. викладач 
уже не є єдиним джерелом знань. він виступає 
в ролі тьютора, радника. взаємодія викладача 
і слухачів має вигляд партнерських стосунків, 
викладач зменшує кількість критики, оцінювання. 
його завдання – створити сприятливий психоло-
гічний клімат на занятті, не оцінювати, а настав-
ляти, заохочувати і допомагати [6, c. 49].

Висновки. З огляду на зміни в політич-
ному, соціальному та культурному житті країни 

вивчення іноземних мов стає усе популярнішим 
серед людей різного віку та соціальних груп. 
часто в одній навчальній групі перебувають слу-
хачі з різницею у віці в декілька десятиліть. мета 
вивчення мови слухачами різних вікових категорій 
теж може бути різною. досягти розвитку комуніка-
тивної компетенції в різновіковій навчальній групі 
можливо за умови врахування психолого-педаго-
гічних особливостей організації викладання в цій 
групі. навчання повинно бути організовано з ура-
хуванням досвіду та побажань слухачів. Багато 
уваги слід приділяти виконанню комунікативних 
завдань, що імітують реальні ситуації спілкування. 
цього можна досягти за умови навчання в різно-
віковій навчальній групі.

Перспективами подальших розвідок вважаємо 
дослідження позитивних та негативних аспектів 
вивчення іноземної мови в різновіковій навчаль-
ній групі.
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СЦЕНІЧНЕ ХВилЮВАННя яК НЕДОлІК  
ВиКОНАВСьКОї ПРАКТиКи уЧНя-ВОКАлІСТА
STAGE EXCITEMENT AS A DISADVANTAGE  
OF THE VOCAL STUDENT’S PERFORMING PRACTICE

Кожний вокаліст з початкових етапів 
навчання повинен звертати увагу на посту-
пове подолання сценічного хвилювання. Про-
блема адекватної поведінки на сцені вирішу-
ється безпосередньо в процесі виконавської 
практики. Серед професійних музикантів 
ця проблема розглядається з кінця 17 сто-
ліття. І сьогодні ця проблема залишається 
актуальною та важливою для багатьох 
виконавців, серед яких як початківці, так 
і професіонали. Проте найбільше ця про-
блема стосується викладачів, студентів, 
адже психологічні підходи до її вирішення 
недостатньо розвинені та не системати-
зовані. Етапне збудження (сценофобія) – це 
форма страху, викликана інтенсивним очіку-
ванням випробування певних здібностей, що 
характеризується тривожними почуттями, 
пов’язаними з можливим збоєм. Це тракту-
ється як результат підсвідомої співвіднесе-
ності майбутнього випробування з екстре-
мальними ситуаціями, які вже траплялися 
в житті індивіда і висували особливі вимоги 
до його здібностей, а також несли великий 
емоційний заряд. Хвилювання на сцені, зда-
ється, є проблемою для багатьох акторів, 
музикантів, спортсменів, громадських діячів 
та людей, які взаємодіють із великою ауди-
торією. Проблема сценічного хвилювання є 
однією з найактуальніших і життєво важ-
ливих для виконавців-музикантів. Вперше 
зіткнувшись з нею в дитинстві (підлітко-
вому віці), представники сценічних профе-
сій не перестають відчувати її гостроту 
до завершальних етапів своєї сценічної 
кар’єри. Різні типи сценічного та музичного 
виконання потребують великої підготовки, 
майстерності та різноманітності засо-
бів максимізації можливостей виконавця. 
У статті розглядається питання появи 
сценічного страху у вокаліста-початківця, 
визначаються негативні та позитивні фак-
тори формування цієї ознаки, визначаються 
фактори ризику, які потребують терміно-
вого втручання вчителя в контексті запобі-
гання розвитку комплексу неповноцінності, 
панічного страху перед сценою внаслідок 
завершення музичної діяльності музиканта-
початківця. Проаналізовано фактори сце-
нічно-виконавської інтерпретації вокаліста. 
Через призму втіленого досвіду визначено 
способи розкриття художнього образу 
твору та позитивні й негативні впливи 
сценічного хвилювання. Розглянуто особли-
вості сценічних почуттів співака.

Ключові слова: вокальне мистецтво, 
сцена, артист, вокаліст, виконавська діяль-
ність, сценічна майстерність.

Every concert vocalist from the initial stages of 
training should pay attention to the gradual over-
coming of stage excitement. The problem of ade-
quate behavior on stage is caused by direct per-
forming practice. Among professional musicians, 
this problem has been under consideration since 
the late 17th century. She is included by many 
Methodists in her work on musician education. 
And today this problem is still relevant and signifi-
cant for many performers on different instruments, 
teachers, students, because the psychological 
approaches to its solution are not well developed 
and are not systematized. Stage excitement 
(scenephobia) is a form of fear, caused by the 
intense expectation of testing certain abilities, 
characterized by anxious feelings associated with 
a possible failure. It is interpreted as the result of 
a subconscious correlation of the future test with 
the extreme situations that have already occurred 
in the life of the individual and put forward special 
requirements to his abilities and also carried a 
great emotional charge. Stage excitement seems 
to be a problem for many actors, musicians, ath-
letes, public figures and people who interact with 
a large audience. The problem of stage excite-
ment is one of the most urgent, vital for performing 
musicians. When confronted with her for the first 
time in her teens, the representatives of the stage 
professions do not cease to feel her acuteness 
until the final stages of her stage career. Various 
types of stage performance, including musical 
performance, require a great deal of preparation, 
skill and mastery of ways to maximize the ability 
of the performer. The article deals with the ques-
tion of the appearance of stage fear in the nov-
ice vocalist. The negative and positive factors of 
the formation of this feature are determined, risk 
factors are identified that require the teacher’s 
urgent intervention in the context of preventing 
the development of the complex of inferiority, the 
panic fear of the scene, as a result of the comple-
tion of the musical activity of the novice musician. 
The factors of stage-performer interpretation of 
the vocalist are analyzed, through the prism of 
the embodied experience, the ways of revealing 
the artistic image of the work and the positive 
and negative influences of stage excitement are 
determined. Features of singer’s stage feelings 
are considered.
Key words: vocal art, stage, artist, vocalist, per-
forming activity, stage skill.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
на сьогодні наявною є значна кількість виконавців 
різноманітних жанрів, стилістики, традицій. З огляду 
на це актуальними проблемами для сучасної педа-
гогіки є аспекти розвитку, навчання, вдосконалення 
виконавської майстерності співака. специфіка 
виконавського мистецтва відрізняється від більш 
статичних видів художньої діяльності тим, що про-
понує не лише наслідок, тобто кінцевий результат 

творчого процесу, але й відображає творчий про-
цес виконання у всьому його розмаїтті та багато-
гранності. Глядач переживає не лише літературний 
зміст твору та відчуває розгортання музичної дра-
матургії, але й переймається чуттєвим боком вико-
навця, його натхненням. Якщо навіть професійним 
артистам притаманне певне сценічне хвилювання, 
то співаки-початківці часто стикаються із майже 
панічним страхом сцени, який апріорі заважає 
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якісному виконанню музичного твору. отже, акту-
альним та цікавим питанням сучасної педагогіки 
та музикознавства є питання розробки методичних 
засад подолання співаком страху сцени.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. у музикознавстві наразі наявні різнобічні 
дослідження природи та специфіки вокального 
мистецтва, зокрема у працях л. дмитрієва [1], 
л.Г. Горлової [2], П.П. дуки [3], в. кантаровича [4], 
а. Єгорова [5], а. Здановича [6], о.в. Пивниць-
кої [7]. цікавою є робота с.в. Щербиніної [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. наразі існує багато дослід-
жень у галузі науково-методичної літератури 
з питань постановки голосу, розвитку вокально-тех-
нічних, сольно-виконавських здібностей артиста-
вокаліста. Проте поза увагою досі залишаються 
аспекти впливу страху сцени та художньо-виконав-
ське й інтерпретаторське мислення співака.

Мета статті – з’ясувати особливості появи 
та подолання страху сценічних виступів та його 
вплив на якісні аспекти сценічно-виконавської 
інтерпретації.

Виклад основного матеріалу. у всі часи мис-
тецтво співу вважалося найближчим до природи 
людини, а за своїми невичерпними можливостями 
співацький голос є найбільш досконалим музич-
ним інструментом. Щоб заблищати усіма яскра-
вими вокальними барвами, голос людини має 
бути правильно сформований. сьогодні вимоги 
до артиста-вокаліста є надзвичайно високими. 
він повинен володіти як класичним репертуаром, 
так і опанувати складні за специфічними особли-
востями музичної мови та виразності вокальні 
твори, володіти різноманітними стилями та техні-
кою, мати розвинені акторські здібності. З огляду 
на це доречно зауважити, що співак виступає 
один у трьох амплуа. вокальний образ того чи 
іншого твору або всієї партії походить з вокально-
виконавської, живої дії артиста та є невід’ємно 
пов’язаним з особистістю самого співака, тобто 
важливу роль відіграють саме моральний та пси-
хофізіологічний фактори [9].

аналізуючи діяльність кращих представників 
як оперного, так і камерного вокально-сценічного 
мистецтва, дуже важко знайти межу між особис-
тістю втілюваного образу та особистістю вико-
навця. у хвилини творчості і натхнення ця межа 
не відчувається і самим виконавцем. З огляду 
на це перед співаком постає завдання поєднати 
у собі амплуа співака-виконавця і співака-актора, 
особливо нагальним це поєднання є в контексті 
аспекту виконавської інтерпретації, адже під час 
концертного виступу глядацька аудиторія стає не 
лише свідком виконання напрацьованого репер-
туару тут і зараз, але й бере участь у творчому 
процесі виконавської інтерпретації, втіленні і роз-
гортанні музично-драматичного сценічного образу. 

у вокально-виконавській практиці цей процес зна-
чно різноманітніший, ніж лише в акторській май-
стерності. суть у тому, що свій інструмент – спі-
вочий голос – вокалісти носять у собі, а отже, від 
загального самопочуття, від усього комплексу пси-
хофізіологічних особливостей у певному розумінні 
залежить концертно-виконавська інтерпретація 
артиста-вокаліста [5].

весь зазначений вище комплекс виконавської 
майстерності, яка є чинником визначення про-
фесійності, якісності, фахової значущості співака, 
втрачає право на існування у разі появи значної 
психологічної вади артиста – страху сцени. така 
вада часто з’являється на початковому етапі кон-
цертно-виконавської діяльності співака. навіть 
талановитий і якісно підготовлений учень-вока-
ліст, який напередодні академічного концерту 
в класі виконав програмний репертуар ідеально, 
під час публічного виступу перед екзаменаційною 
комісією часто починає губити інтонацію, вокальну 
позицію, всі напрацьовані технічні виконавські 
аспекти, може прискорювати або уповільнювати 
темп тощо. ці фактори повинні стати сигналом для 
викладача, адже, вчасно не поборовши в учневі 
зародки страху сцени, можна випустити профе-
сійно непридатного артиста. З плинністю часу та 
напрацюванням виконавського досвіду ця вада 
може або поглибитись до панічного страху сцени, 
що спричинить появу значної кількості комплек-
сів та невпевненості у власних здібностях (наслі-
док – завершення виконавської діяльності), або 
призведе до постійного сценічного хвилювання, 
що межує зі страхом та несе шкоду виконавському 
процесу, забираючи у співака всі наявні темб-
ральні барви, палітру власних як музичних, так 
і акторських здібностей. у будь-якому разі страх 
сцени є вадою, яка заважає вихованню якісного, 
зрілого, професійного артиста-вокаліста і потре-
бує вжиття викладачем належних заходів ще під 
час перших проявів [3].

розглянемо, що таке страх сцени і як артисти 
повинні його долати. очевидно, кожен практику-
ючий виконавець бодай раз це відчував, апробу-
вавши на собі болісну нервозність, що виникає 
напередодні, або саме під час концертного вико-
нання в роті пересихає, прискорюється серце-
биття, коліна тремтять, часто німіють кисті рук 
тощо. у такому стані необхідність опанувати себе 
вимагає чималих зусиль. доречно зазначити, що 
кожен практикуючий педагог володіє власними 
методами подолання страху сцени, котрі випро-
бувані на собі або напрацьовані досвідом роботи 
з вокалістами-початківцями. Про один з найкра-
щих засобів розповідав видатний скрипаль іцхак 
Перлман. він засобами акторського перевтілення 
та уяви програвав в особах свій дебют в карнегі-
Холі, але у власній вітальні. спочатку він візуалі-
зував дату уявного дебюту і почав підготовку до 
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нього, організовуючи кожного дня генеральні репе-
тиції саме так, як і робив би, якби це була реальна 
подія. у зазначений день дебюту він трохи пограв, 
відпочив, одягнув концертне вбрання і почав чекати 
свого виходу о восьмій годні. Заздалегідь він попі-
клувався про опалення кухні, яка повинна була 
виконати роль артистичної костюмерної. За кілька 
хвилин до восьмої він вийшов у коридор між кух-
нею і вітальнею, де уявний конферансьє сказав 
йому, що саме зараз його вихід, і той вийшов на 
уявну сцену, привітав уявну аудиторію і зіграв свій 
сольний концерт так, як зробив би в день реаль-
ного дебюту. і. Перлман говорив, що дуже нерву-
вав того дня, для нього не було різниці між домаш-
нім інсценуванням і сьогоденням карнегі-Холу. 
коли відбувся справжній дебют, він знав заздале-
гідь, які стреси на нього чекають, адже попередньо 
визначив усе невідоме. така розповідь є яскравим 
прикладом як для педагогів, так і для вокалістів-
початківців, адже, працюючи за моделлю і. Перл-
мана, виконавець завчасно налаштовується на 
позитивний результат, а все негативне він пережи-
ває під час попереднього інсценування концерт-
ного виступу. цікавим в запропонованій моделі є 
те, що співак перебуває поза небезпекою перего-
ріти та втратити виконавський артистичний запал, 
навпаки, в такому разі вокаліст отримує простір 
для розгалуження поглядів та варіантів щодо кон-
цертно-виконавської інтерпретації [1].

Флейтист роберт ейткен, щоб підготуватись 
до виступу, використовує самогіпноз, тобто засіб, 
якому його навчив гіпнотизер-медик з саскаче-
вана. р. ейткен вважав, що музикантові дуже 
корисно знати цю техніку, котру підсвідомо вико-
ристовувало багато великих музикантів. Її можна 
застосовувати навіть для дуже спеціальних речей, 
наприклад, для покращення якості виконання 
мелізмів. Проте він також попереджає, що у разі 
неправильного використання гіпноз (зокрема, 
самогіпноз) може призвести до негативних резуль-
татів. наприклад, якщо спробувати заграти чи 
заспівати концерт, перебуваючи у стані трансу, є 
ризик не відчути своєї справжньої присутності там, 
у такому разі виконання буде неякісним [4].

експерименти з препаратом, що має назву 
«Пропанолол» викликають зацікавлення через 
його виражену здатність контролювати рівень 
адреналіну, допомагаючи зберігати спокій. 
ця речовина не викликає звикання, але може 

сформувати у музиканта психологічну залежність, 
що, зрештою, може зламати його упевненість 
в собі. для артиста дуже важливо знати, що він 
може покластися на власні ресурси. Проте пози-
тивна властивість препарату полягає в тому, що 
він може допомогти занадто нервовому виконав-
цеві відчути, як добре не тремтіти на сцені, щоб 
згодом працювати над тим, щоб досягати такого ж 
результату без застосування медикаментів [2].

Ще один метод лікування страху сцени поля-
гає у тому, що потрібно прагнути змінити своє 
уявлення про те, що лякає, котре виникає зазда-
легідь. візьмемо, наприклад, національну оперу 
україни, адже музиканти бояться її за тради-
цією, а не із особливих властивостей залу або 
тамтешньої публіки. музикант або сам, або за 
допомогою викладачів повинен відволікатись 
від стереотипності концертного майданчика. 
Якщо виконавець ретельно пропрацював свій 
виступ і правильно налаштувався на нього, не 
варто боятись нервозності, а, навпаки, передчу-
вати її, тобто тіло у такому разі повідомляє, що 
адреналін надходить в кров, а виконавець гото-
вий для зусиль. для артиста немає нічного кра-
щого, ніж це відчуття [6].
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СуЧАСНІ ПІДХОДи у ФОРМуВАННІ  
ЗДОРОВ’яЗБЕРЕЖуВАльНОГО ОСВІТНьОГО СЕРЕДОВиЩА  
В ПРОЦЕСІ ФІЗиЧНОГО ВиХОВАННя уЧНІВ ОСНОВНОї ШКОли
MODERN APPROACHES IN THE FORMATION OF HEALTH-SAVING 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS  
OF PHYSICAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

У статті охарактеризовано сучасні під-
ходи до формування здоров’язбережуваль-
ного освітнього середовища під час фізич-
ного виховання школярів основної школи. 
Охарактеризовано роль учителя фізич-
ної культури у формуванні в учнів осно-
вної школи цінності власного здоров’я та 
здоров’я людей, що їх оточують. Визначено 
позакласну фізкультурно-оздоровчу роботу 
з учнями як один із передових чинників 
освітньо-виховного процесу з фізичної куль-
тури. Проаналізовано організаційно-педа-
гогічні технології під час фізичного вихо-
вання учнів основної школи. Обґрунтовано 
напрями підвищення інтересу та мотивації 
школярів до занять фізичними вправами. 
Охарактеризовано реалізацію особистіс-
них інтересів учнів основної школи як най-
головніший фактор під час визначення 
мотивації в школярів у процесі заняття 
фізичними вправами. Обґрунтовано вико-
ристання інтерактивних методів у вза-
ємовідношенні з їх науковим трактуванням 
під час засвоєння теоретичного матеріалу 
дисципліни. Визначено ефективність вико-
ристання інноваційних технологій у процесі 
фізичної культури учнів 5-9 класів. Виявлено 
педагогічні умови, які оптимізують процес 
фізичного виховання учнів основної школи. 
Установлено процес формування здоров’я-
збережувального освітнього середовища 
як цілісну й повноцінну систему під час 
фізичного виховання школярів середньої 
школи. Охарактеризовано диференційова-
ний підхід до навчання фізичної культури як 
один із ефективних підходів під час фізич-
ного виховання. Визначено диференційний 
підхід як один із засобів підвищення якості 
освітнього процесу в школярів основної 
школи. Обґрунтовано критерії здатності 
до засвоєння знань під час диференційова-
ного підходу в процесі фізичного виховання 
учнів 5-9 класів. Охарактеризовано вико-
ристання різноманітних підходів у форму-
ванні здоров’язбережувального освітнього 
середовища як важливий складник як під час 
навчання дисципліни, так і в позаурочний 
час в учнів основної школи.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична 
культура, організаційно-педагогічні техно-
логії, інноваційний підхід, диференційований 

підхід, здоров’язбережувальна технологія, 
основна школа, освітнє середовище.

The article describes modern approaches to 
the formation of health-saving educational envi-
ronment during physical education of primary 
school students. The role of the physical educa-
tion teacher in the formation of the values of his 
own health and the health of the people around 
him is described in the students of the primary 
school. The extracurricular physical-health work 
with pupils is defined as one of the leading factors 
of educational process in physical culture. Orga-
nizational and pedagogical technologies during 
physical education of primary school students 
are analyzed. Directions of increase of interest 
and motivation of pupils to exercise are substanti-
ated. The realization of the personal interests of 
primary school students is characterized as the 
most important factor in determining the motiva-
tion of students in the exercise process. The use 
of interactive methods in relation to their scien-
tific interpretation during mastering of theoretical 
material of a discipline is substantiated. The effi-
ciency of using innovative technologies in the pro-
cess of physical education of pupils of 5-9 grades 
is determined. The pedagogical conditions that 
optimize the process of physical education of 
primary school students have been identified. 
The process of formation of health-saving educa-
tional environment as a complete and complete 
system during physical education of high school 
students is defined. A differentiated approach to 
physical education training is described as one 
of the effective approaches in physical educa-
tion. Differential approach is defined as one of the 
means of improving the quality of educational pro-
cess among primary school students. The criteria 
for the ability to absorb knowledge in the differen-
tiated approach in the process of physical educa-
tion of students in grades 5-9 are substantiated. 
The use of various approaches in the formation of 
a health-saving educational environment is char-
acterized by an important component both during 
the teaching of the discipline and during the after-
school hours for the students of primary school.
Key words: physical education, physical culture, 
organizational and pedagogical technologies, 
innovative approach, differentiated approach, 
health-saving technology, basic school, educa-
tional environment.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Протягом останніх років важливим стає питання 
щодо формування здоров’язбережувального 
освітнього середовища в процесі фізичного вихо-
вання школярів основної школи, що пов’язано 
з різким погіршенням стану їхнього фізичного й 
розумового розвитку. для покращення цієї ситу-
ації необхідно створити відповідні умови, які б 
стали поштовхом до органічного поєднання освіт-
нього та оздоровчого процесів. основою ефек-

тивного впровадження здоров’яформувальних 
і здоров’язбережувальних технологій є свідоме 
оцінювання власної успішності, компетентний 
вибір і визначення особистістю, яка розвивається, 
цілей життєдіяльності.

негативна тенденція погіршення фізичного 
виховання учнів зумовлена на рівні загальноос-
вітньої школи певними факторами: емоційним 
дискомфортом, який є наслідком труднощів освіт-
нього й виховного процесів, перевантаженням 
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програмного матеріалу, складнощами стосунків 
у триаді «учні – вчителі – батьки», недостатньою 
руховою активністю, відсутністю сформованої 
мотивації на здоровий спосіб життя і культури 
здоров’я в дітей.

вищезазначена проблема потребує впро-
вадження в процес фізичного виховання 
здоров’язбережувальних технологій, які є важли-
вим складником здоров’язбережувального сере-
довища й передбачають взаємозв’язок і всіх чинни-
ків освітнього та виховного процесів, спрямованих 
на збереження й зміцнення здоров’я дітей.

тому провідним завданням у процесі фізичного 
виховання учнів основної школи є створення без-
печних і нешкідливих умов навчання й виховання 
учнів, які б сприяли формуванню гармонійно роз-
виненої, фізично досконалої особистості з відпо-
відальним ставленням до власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема покращення освітнього середовища 
учнів основної школи, що сприятиме збереженню 
і зміцненню здоров’я дітей, присвячені наукові 
праці м. Башмакова, Я. Берегового, Г. спіченка, 
а. цимбалару, в. Шипка, в. ковалько, м. мала-
шенка, медико-педагогічні дослідження в. Базар-
ного. важливий внесок у розкриття ролі цілісності 
знань і проведення занять поза шкільним примі-
щенням як умов підвищення ефективності здо-
ров’язбережувального освітнього середовища, 
зміцнення здоров’я школярів зробили к. Гуз, 
в. ільченко, а. ляшенко, П. матвієнко, в. моляко, 
в. сухомлинський та інші.

вітчизняні дослідники розглядали різні аспекти 
оздоровлення дітей: педагогічні умови оздоровлення 
учнів (а. каташов); формування здорового спо-
собу життя підлітків (с. свириденко); формування 
поняття здорового способу життя в учнів основної 
школи (Г. Голобородько); гігієнічне обґрунтування 
заходів із оптимізації здоров’я школярів (в. ніко-
лаєнко). П. матвієнко, і. Підласий та інші науковці 
досліджували залежність ефективності дидактич-
ного процесу від наявності здоров’язбережуваль-
ного освітнього середовища, що є одним із пріори-
тетних напрямів роботи сучасної школи.

Мета статті – обґрунтування сучасних підхо-
дів у формуванні здоров’язбережувального освіт-
нього середовища в процесі фізичного виховання 
учнів основної школи.

у ході досягнення поставленої мети пропону-
ється розв’язати такі завдання:

• проаналізувати сучасні підходи в процесі 
фізичного виховання учнів основної школи;

• дослідити організаційно-педагогічні техно-
логії під час фізичної культури учнів 5-9 класів;

• обґрунтувати ефективність використання 
інноваційних технологій у процесі фізичного вихо-
вання учнів основної школи;

• охарактеризувати роль диференційованого 
підходу навчання фізичної культури серед інших 
сучасних підходів.

Виклад основного матеріалу. сучасні умови 
розвитку суспільства характеризуються техно-
генним навантаженням на природу, глобальним 
погіршенням стану довкілля, загостренням супер-
ечностей між результатами діяльності людини 
й законами розвитку природи, тому проблема 
збереження та зміцнення здоров’я підростаючих 
поколінь набуває особливої актуальності.

Здоров’язбережувальне освітнє середовище 
в загальному розумінні – це дотримання сані-
тарно-гігієнічних норм, повітряного та світлового 
режимів у всіх сферах організації життєдіяльності 
дитини в навчальному закладі.

одним із завдань учителя в процесі фізичного 
виховання є забезпечення необхідної турботи про 
зміцнення і збереження фізичного та психічного 
здоров’я дітей, а також актуальними є завдання 
навчити дітей турбуватися про власне здоров’я. 
Щоб дитина усвідомлювала важливість турботи 
про своє здоров’я, фізичний розвиток, потрібно 
виробити в неї свідоме ставлення до життя як 
найвищого дару природи, пріоритету здоров’я як 
найважливішої людської цінності і здорового спо-
собу життя як фактора збереження та зміцнення 
її здоров’я, необхідною умовою цього є створення 
здоров’язбережувального середовища.

варто зауважити, що рівень ефективності 
здоров’язбережувальних освітніх технологій біль-
шою мірою залежить від цілеспрямованої взаємо-
дії вчителя та учнів, послідовної системи актив-
них дій усіх учасників освітньо-виховного процесу, 
спрямованої на створення здорового середовища 
з метою формування таких життєвих навичок, які 
зумовлюють збереження, зміцнення й відтворення 
здоров’я, орієнтують на утвердження здорового 
способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично 
та соціально здорової особистості [2, с. 157].

на жаль, несприятливі соціально-економічні 
умови сучасної україни, важка екологічна ситуа-
ція, інформаційне перенасичення й інтенсифікація 
освітнього процесу стають причиною погіршення 
здоров’я дітей та учнівської молоді.

одним із провідних чинників, який зумовлює 
позитивну мотивацію учнів основної школи до 
занять фізичними вправами, є реалізація їхніх 
особистісних потреб. так, для більшості хлоп-
ців не потребується додаткова стимуляція їхньої 
участі в іграх із футболу. дослідження Ю. вась-
кова, т. круцевич, л. матвєєва, в. сутули свідчать 
про те, що одним із факторів ефективної мотивації 
до занять фізичними вправами більшості учениць 
середньої ланки школи є реалізація їхніх інтер-
есів, пов’язаних із заняттями ритмікою, аеробікою, 
фітнесом, шейпінгом, чир-лідингом та іншими 
сучасними видами фізкультурно-оздоровчих 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

61

  Теорія Та меТодика навчання (з галузей знань)

занять. варто відзначити, що ігрові види спорту 
широко представлені в шкільній програмі з фізич-
ної культури, хлопці мають можливість задоволь-
няти власні уподобання, а в школярок відсутня 
можливість (або практично відсутня) відвідувати 
різноманітні приватні фітнесклуби, фітнес-цен-
три тощо. це пов’язано з високою вартістю послуг 
таких організацій і з недостатньо розвинутою їх 
інфраструктурою [2, с. 35].

також цікавим є те, що в шкільному серед-
овищі створилися передумови для впровадження 
естетично-рекреаційних технологій в освітній про-
цес, що стимулюють інтерес і рухову активність 
учнів на підставі застосування ритмічної музики, 
сучасних тілорухів у руслі естетичних форм таких 
занять, спрямованих на підвищення рівня рухової 
культури та задоволення цим процесом.

Програма з фізичної культури для учнів 
5-9 класів побудована за модульним принципом 
і передбачає включення як інваріантного модуля, 
так і варіативних модулів із різних видів спорту, 
у тому числі й із естетичних форм фізичної куль-
тури (гімнастика, аеробіка, фітнес), що розширює 
спектр фізичної освіти школярів. наступний крок 
у задоволенні естетично-рекреаційних інтересів 
і потреб учнів полягає в тому, що організовується 
відповідне профільне навчання в закладах вищої 
освіти. Проте не тільки реалізація індивідуальних 
потреб важлива, а й варто зазначити, що такий 
спосіб організації освітнього процесу сприяє роз-
витку в учнів основної школи особистих профе-
сійних здібностей і розширенню їхніх уявлень про 
специфіку фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності, вчить учнів мислити на рівні вчителя 
фізичної культури [2, с. 158].

також варто наголосити й на тому, що система 
фізичного виховання школярів складається не 
тільки з урочної форми, а і її позаурочних форм. 
Позаурочні форми розділяються на фізкультурно-
оздоровчу роботу, яка проводиться в режимі 
навчального дня (ранкова гімнастика, фізкультхви-
линки, рухливі перерви) та позакласні заняття учнів 
шкіл у фізкультурно-спортивних секціях і гуртках.

основним завданням фізкультурно-оздоров-
чих заходів, які проводяться в процесі навчання 
учнів основної школи, є заняття розумової втоми 
та психічного напруження. вправи під музику на 
перервах, різноманітні ритмічні рухи під час фіз-
культурних хвилинок сприяють більш активному 
відпочинку учнів, що є причиною зміни виду діяль-
ності. важливо розуміти, що такий спосіб органі-
зації шкільних заходів додатково стимулює пози-
тивну мотивацію в учнів до занять фізичними 
вправами [2, с. 159].

одним із провідних складників освітньо-вихов-
ного процесу з фізичної культури є позакласна фіз-
культурно-оздоровча робота з учнями. такий вид 
роботи має сприяти формуванню умов для подо-

лання дефіциту рухової активності в школярів, 
а також залучати більшу частину учнів до фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності, що є дуже помітним 
фактором у процесі формування фізичної куль-
тури особистості. Щоб позакласна рекреаційна 
робота з учням основної школи була ефективною, 
необхідно застосовувати такі організаційно-педа-
гогічні технології, які дають змогу реалізовувати не 
тільки естетичні фізкультурно-спортивні потреби 
учнів, а й особистісні якості школярів (лідерство, 
відповідальність, освіченість). однією з форм 
такої роботи є залучення школярів до діяльності 
різноманітних учнівських самоврядних органів або 
самоорганізованих груп школярів [2, с. 160].

тому організаційно-педагогічна технологія скла-
дається не тільки з організаційного та педагогіч-
ного блоків, а й із мотиваційного компонента. орга-
нізаційно-педагогічна технологія представлена 
комплексом різних методик фізичного виховання, 
форм організації фізичного виховання з метою під-
вищення інтересу та мотивації до фізкультурно-
оздоровчої діяльності. реалізація комплексної тех-
нології з урахуванням сучасних естетичних форм 
дає можливості розширити коло інтересів школя-
рів до систематичної рухової діяльності й зробити 
особистісні інтереси визначальним фактором для 
застосування тієї або іншої форми проведення 
занять. При цьому організаційна форма визначає 
відповідну змістову частину, у якій за допомогою 
дидактичних освітніх компонентів (методик, сис-
теми теоретичних і практичних знань тощо) вирі-
шуються поставлені перед системою фізичного 
виховання завдання, а також реалізуються потреби 
учнів. Зростання або зниження рівня мотивації 
в учнів слугують у цій системі своєрідним індикато-
ром адекватності форм і методів, що підібрані для 
виконання поставлених рухових завдань.

Ще одним із сучасних підходів є використання 
інноваційних технологій у формуванні здоров’я-
збережувального освітнього середовища в про-
цесі фізичного виховання школярів основної 
школи, метою яких є підвищення рівня інформо-
ваності й розширення знань учнів, формування 
фізично розвиненої особистості, здатної реалізо-
вувати свій творчий потенціал.

Проаналізувавши спеціальну літературу, 
можемо стверджувати, що формування знань 
у галузі фізичної культури і спорту учнів основної 
школи має велике значення. але перешкодою до 
отримання знань стають проблеми в плануванні, 
організації та методиці викладання теоретичного 
матеріалу в системі фізичного виховання. т. кру-
цевич зазначає: «специфіка фізичного виховання 
полягає в тому, що усвідомлена інформація стає 
мотивованим стимулом до виконання фізичних 
вправ, використання сил природи й формування 
такого способу життя, який би сприяв досягненню 
як особистісних, так і суспільних цілей» [3, с. 37].
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Практика показує, що низький рівень теоретич-
ної підготовки у фізичному вихованні різко знижує 
ефективність навчання та виховання, зменшує 
інтерес до занять фізичними вправами, заважає 
прищеплюванню учням позитивного ставлення й 
потреби в систематичних самостійних заняттях 
фізичною культурою.

варто наголосити, що необхідно приділяти 
основну увагу науковому обґрунтуванню викорис-
тання інтерактивних методів навчання для засво-
єння теоретичного матеріалу з предмета «Фізична 
культура». Під інтерактивними маються на увазі 
методи, які матимуть результат тільки за умови 
позитивної взаємодії учня з іншими учнями. Пози-
тивна взаємодія – провідний принцип інтерактив-
них (колективних) методів навчання, зміст яких 
зумовлюється досягненням результату зусиллями 
всієї групи, але за індивідуальної участі й відпові-
дальності кожного члена цієї групи [4, с. 37].

необхідно застосовувати методи, спрямовані 
на стимуляцію взаємодії учнів у групових формах 
занять та орієнтовані на власну активність учнів 
під час динамічного навчального процесу. важ-
ливу роль у шкільному віці відіграє й той момент, 
коли відбувається перехід від початкової школи до 
середньої. це один із основних етапів життя для 
дитини, тому що в цей період активізується її піз-
навальна активність, що є ефективним для засво-
єння учнями знань [3, с. 38].

метою використання інноваційних технології 
є підвищення рівня теоретичної підготовленості, 
формування свідомого ставлення до власного 
здоров’я та мотивації до занять фізичною культу-
рою і спортом школярів середнього шкільного віку.

для успішної реалізації використання інно-
ваційних технологій у процесі фізичної культури 
учнів основної школи є дотримання таких умов:

1. Застосування інтерактивних методів 
навчання, що сприятимуть учням у полегшенні 
процесу засвоєння знань; аналіз навчальної інфор-
мації, творчий підхід до засвоєння навчального 
матеріалу. для підвищення ефективності уроку 
з фізичної культури можна запропонувати такі 
інтерактивні методи навчання: інформаційне пові-
домлення, мінілекції, «мозковий штурм», аналіз 
історій і ситуацій, інтерактивні презентації, рольові 
ігри, запитання та відповіді, дебати. З огляду на 
це, основними формами роботи є групова робота, 
робота в парах, індивідуальна. для кожної теми 
уроку має бути розроблено зміст, особливості 
використання інтерактивних методів в окремих 
частинах уроку та час, який витрачений на кожен 
метод. використання інтерактивних методів має 
займати до 15 хвилин уроку. специфіка роботи 
з дітьми середнього шкільного віку передбачає 
врахування індивідуальних особливостей дітей 
і пошуку найцікавіших форм презентування теоре-
тичного матеріалу для формування мотивації до 

занять фізичною культурою. тому можна запро-
понувати в процесі проведення уроків фізичного 
виховання для засвоєння теоретичного матеріалу 
використовувати зошит із фізичної культури. Після 
закінчення уроку діти мають отримувати домашні 
завдання й завдання для самостійних занять 
фізичною культурою для підготовки до наступного 
уроку, а саме: підготувати повідомлення про істо-
рію олімпійського руху, створити кросворд на спор-
тивну тематику, розробити комплекси вправ тощо.

2. умови взаємодії учасників освітнього про-
цесу. у процесі уроку відбувається зміна рольових 
відносин педагога й учнів, що має бути рівноправ-
ною. Педагогічна взаємодія розглядалася в кон-
тексті особистісно-орієнтованого навчання.

3. Педагогічні умови для оптимізації про-
цесу фізичного виховання, до яких зараховано 
такі: формування й розвиток стійкої мотивації до 
занять фізичними вправами; використання різ-
них варіантних форм, засобів і методів у процесі 
занять; особистісно-орієнтований підхід у роботі 
зі школярами під час уроку з фізичної культури; 
здійснення комплексного впливу на свідому, емо-
ційно-чуттєву й діяльнісну сфери особистості 
школярів; забезпечення постійного медико-педа-
гогічного контролю.

4. Застосування інформаційно-технічних засо-
бів. Під час здійснення інноваційної технології 
можна використовувати відеофільми та презента-
ції для поглибленого вивчення навчального мате-
ріалу й електронну пошту для отримання домаш-
ніх завдань [4, с. 39].

отже, використання інноваційних технологій 
під час фізичного виховання учнів основної школи 
свідчать про їх ефективність, яка проявляється 
в тому, що підвищується рухова активність, рівень 
фізичної підготовленості, фізичний розвиток і стан 
здоров’я учнів 5-9 класів.

Запропоновані підходи у формуванні здоров’я-
збережувального освітнього середовища в про-
цесі фізичного виховання учнів основної школи 
передбачають дотримання таких факторів управ-
лінської діяльності:

– створення безпечних і нешкідливих умов 
для навчання й виховання учнів (організація раці-
онального харчування, медичних оглядів, оздо-
ровчих процедур; регулювання рухового режиму; 
моніторинг показників здоров’я школярів; кон-
троль за рівнем фізичних, розумових та емоційних 
навантажень учнів; забезпечення емоційного ком-
форту учнів);

– застосування здоров’язбережувальних тех-
нологій навчання й виховання учнів;

– спрямування діяльності шкільної психоло-
гічної служби на збереження і зміцнення здоров’я 
учнів і професійного здоров’я вчителів;

– постійний розвиток і вдосконалення здоро-
в’язбережувального процесу;
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– взаємодія діяльності навчального закладу 
й зусиль сім’ї у створенні умов для забезпечення 
здоров’я учнів [4, с. 40].

Формування здоров’язбережувального освіт-
нього середовища є повноцінною та складною 
системою в процесі фізичного виховання учнів 
основної школи, в якій:

– поєднується застосування методик, які 
забезпечуватимуть педагогічний і психологічний 
супровід учнів на кожному етапі їхнього розвитку;

– відбувається діагностика стану здоров’я шко-
лярів, контроль за рівнем їхніх фізичних, розумо-
вих та емоційних навантажень;

– створюються умови для забезпечення емо-
ційного комфорту учнів;

– упроваджується комплексна програма зі збе-
реження та зміцнення здоров’я учнів;

– реалізуються методики активного залу-
чення школярів до здоров’язбережувальної  
діяльності [3, с. 39].

Ще одним із сучасних підходів у формуванні 
здоров’язбережувального освітнього середовища 
в процесі фізичної культури учнів основної школи 
є диференційоване навчання. метою диференці-
йованого навчання є індивідуалізація навчання, 
яка проявляється у створенні оптимальних умов 
для виявлення задатків, розвитку інтересів і зді-
бностей кожного учня; цілеспрямований вплив 
на формування творчого, інтелектуального, про-
фесійного потенціалу суспільства; вирішення про-
блем сучасної школи шляхом створення нової 
методичної системи, яка ґрунтується на принци-
пово новій мотиваційній основі [1, с. 9].

розглядаючи диференційований підхід як засіб 
підвищення ефективності освітньо-виховного 
процесу, деякі вчені виокремлюють різні аспекти 
цієї проблеми. так, у деяких працях диференці-
йований підхід пояснюється як основний спо-
сіб оптимізації освітнього процесу. інші науковці 
диференційований підхід трактують як своєрід-
ний профілактичний засіб, що запобігає відста-
ванню в навчанні. у цих роботах пропонується 
брати до уваги фактор, який визначатиме неу-
спішність (проблеми в знаннях, дефекти в мис-
ленні й у навичках навчальної роботи, негативне 
ставлення до навчання, знижена працездатність 
тощо). окремі вчені вказують на виховні можли-
вості диференційованого навчання. виявлено, 
що завдяки такому навчанню можна формувати 
моральні взаємини, адекватну самооцінку, інтерес 
до професії [5, с. 45].

реалізація диференційованого підходу до 
навчання має на меті поділ учнів на декілька рух-
ливих груп. найскладнішою в цьому питанні є про-
блема вибору критеріїв диференціації.

трактуючи це питання, варто зазначити, що 
в сучасній педагогічній науці виокремлюють багато 
різних критеріїв диференціації навчання. най-

більш інтенсивно проводяться дослідження щодо 
вивчення розумових здібностей учнів. на основі 
цих досліджень Ю. Гільбух розробив тести для 
вивчення розумової активності й навчальної само-
регуляції школярів, що лягло в основу диференці-
ації майбутніх школярів за класами [5, с. 49].

Проте варто зауважити, що використання тес-
тів інтелекту й розумового розвитку розкривають 
індивідуальні відмінності в здібностях і поділя-
ють людей на більш і менш здібних. ці чинники 
можуть мати далекі соціальні наслідки, пов’язані 
зі значними етичними проблемами, тому, поді-
ляючи дітей на групи, потрібно дотримуватися 
об’єктивності й тактовності. Група дослідників 
під час диференційованого навчання пропонує 
послуговуватися індивідуальними особливостями 
мислення, що проявляються на рівні здатності до 
засвоєння знань. критеріями здатності до засво-
єння знань є швидкість навчання, гнучкість проце-
сів мислення і зв’язок конкретних та абстрактних 
компонентів мислення [5, с. 53].

Багато дослідників стверджує думку, що в основі 
диференціації навчання необхідно враховувати не 
здатність до навчання, а його реальні результати. 
Значна кількість прихильників такого підходу про-
стежується у фізичному вихованні [1, с. 9].

у науково-методичній літературі маємо низку 
інших критеріїв диференційованого підходу, серед 
яких виділяють мотиви навчання, розвиток вольо-
вих зусиль, уваги, властивостей нервової системи, 
рівень пізнавальної активності, розвиток профе-
сійних умінь тощо. водночас проводять диферен-
ціацію завдань за їх формою і змістом, за дидак-
тичними цілями та змістом [5, с. 51].

у процесі фізичного виховання широко засто-
совують ще деякі специфічні критерії. серед них 
варто виділити типологічні особливості нерво-
вої системи, індивідуально-соматичні особли-
вості дітей, частоту серцевих скорочень, частоту 
дихання, споживання кисню, тобто реакцію орга-
нізму на фізичні навантаження, рухові вміння та 
навички, фізичні якості. Значна кількість авто-
рів використовує диференційований підхід до 
навчання, поділяючи учнів на групи залежно від 
стану їхнього здоров’я або статевого дозрівання.

Якщо розглядати диференціацію навчання 
в зарубіжних країн, то вони беруть до уваги розу-
мові здібності, рівень пізнавальної активності. 
важливою особливістю є те, що кожен критерій 
зумовлює рівень навчальних можливостей учнів. 
високий рівень проявляється в тих школярів, які 
в будь-якій ситуації освітнього процесу презенту-
ють високі знання раніше вивченого матеріалу, 
вільно ним користуються під час аналізу нового 
матеріалу для виділення суттєвих ознак, узагаль-
нення, виведення нових понять, засвоєння нових 
знань. ті учні, які не завжди володіють певним 
рівнем необхідних знань під час аналізу нового 
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матеріалу, відчувають труднощі, засвоюючи нові 
поняття, належать до середнього рівня. низький 
рівень визначається в тих школярів, які, маючи 
обмежений рівень необхідних знань, не можуть 
успішно аналізувати новий матеріал, визначати 
поняття, закономірності [5, с. 63].

навчальна працездатність зумовлюється сфор-
мованістю позитивного ставлення до суб’єкта 
навчання, наявністю певних інтересів, наполегли-
вістю в досягненні поставленої мети, дисципліно-
ваністю. високим рівнем працездатності наділені 
ті особи, які виконують завдання швидко, чітко, 
тривалий час не виявляючи втоми. середнім – 
ті, які працюють успішно, але не завжди швидко. 
низький рівень виявляється в тих учнів, які часто 
скаржаться на втому, головний біль, виявляють 
розсіяність, слабко зосереджуються для роботи 
протягом тривалого часу.

Висновки. використання різноманітних під-
ходів у формуванні здоров’язбережувального 
освітнього середовища в процесі фізичного 
виховання учнів основної школи дасть змогу 
зміцнювати здоров’я учнів, формувати культуру 
їхнього здоров’я, здійснювати моніторинг показ-
ників індивідуального розвитку, прогнозувати 
можливі зміни здоров’я та здійснювати відпо-
відні психолого-педагогічні заходи для забезпе-
чення здоров’я.

Перспективи подальших розвідок. Подальший 
напрям наукового пошуку спрямовано на вдоско-
налення сучасних підходів у формуванні здоров’я-
збережувального освітнього середовища в про-
цесі фізичного виховання учнів основної школи, 
визначення рівня ефективності різних освітніх 
технологій під час фізичної культури й урахування 
індивідуальних особливостей школярів.
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ПСиХОлОГІЧНА ГОТОВНІСТь ДиТиНи ДО НАВЧАННя В ШКОлІ
PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE CHILD FOR STUDYING AT SCHOOL

Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем – психологічній готовності дітей 
до навчання в школі. Зокрема, розкрива-
ється сутність таких понять, як психоло-
гічна готовність, початкова школа, шкільне 
навчання. Основна увага зосереджується на 
теоретичних засадах психологічної готов-
ності до шкільного навчання. Висвітлю-
ються основні компоненти психологічної 
готовності: особистісна, інтелектуальна, 
соціально-психологічна, фізична, мовна та 
емоційно-вольова готовність дитини до 
навчання. Особистісна готовність дитини 
виражається у ставленні дитини до школи, 
до навчальної діяльності, у певному рівні роз-
витку мотиваційної сфери. Інтелектуальна 
готовність передбачає наявність у дитини 
кругозору, запасу знань, початкових умінь 
у сфері навчальної діяльності. Фізична 
готовність до школи визначається фізич-
ним розвитком дитини та її відповідністю 
віковим нормам. Психологічна готовність 
дитини до шкільного навчання – це один із 
найважливіших підсумків психічного розви-
тку в період дошкільного дитинства. Високі 
вимоги життя до організації виховання й 
навчання змушують шукати нові, більш 
ефективні психолого-педагогічні підходи, 
націлені на приведення методів навчання 
у відповідність вимогам життя. У цьому 
плані проблема готовності дошкільників 
до навчання в школі набуває особливого 
значення. З її вирішенням пов’язане визна-
чення цілей і принципів організації навчання 
й виховання в дошкільних установах. Вод-
ночас від її вирішення залежить успішність 
наступного навчання дітей у школі. Під-
готовка дітей до шкільного навчання – це 
проблема комплексна, багатогранна, що 
охоплює всі сфери життя дитини. Психоло-
гічна готовність до школи – тільки один із 
аспектів цієї проблеми, виключно важливий 
і значимий. Це цілісне утворення. Відста-
вання в розвитку одного компонента рано 
чи пізно спричиняє відставання, перекручу-
вання в розвитку інших. Комплексні відхи-
лення спостерігаються й у тих випадках, 
коли вихідна психологічна готовність до 
шкільного навчання може бути досить висо-
кою, але в силу деяких особистісних особли-
востей діти зазнають значних труднощів 
у навчанні.
Ключові слова: психологічна готовність, 
шкільне навчання, мовлення й мислення, 

навчальна діяльність, компоненти психоло-
гічної готовності.

The article deals with one of the actual problems, 
it`s the psychological readiness of children for 
studying at school. It is revealed the essence of 
such concepts as psychological readiness, ele-
mentary school and school education. The para-
graph focuses on the theoretical foundations 
of the psychological readiness for schooling. 
The emphasis has been placed on highlighting 
the main components of psychological readi-
ness: personal, intellectual, socio-psychological, 
physical, linguistic and emotional-volitional readi-
ness of the child to study. The personal readiness 
of the child is expressed in the child`s attitude to 
school, to educational activities, to a certain level 
of development of the motivational sphere. Intel-
lectual readiness implies having a child’s outlook, 
stock of knowledge, initial skills in the field of edu-
cational activity. Physical readiness for school is 
determined by the physical development of the 
child and its compliance with age standards. 
Psychological readiness of the child for school 
education is one of the most important results of 
mental development in the period of preschool 
childhood. The high demands of life on the orga-
nization of upbringing and studying make us seek 
new, more effective psychological and pedagogi-
cal approaches aimed at bringing the teaching 
methods in line with the requirements of life. 
The problem of pre-school children’s readiness 
to study at school attaches special importance 
in this regard. Its decision is connected with the 
definition of goals and principles of organization 
of education and upbringing in preschool institu-
tions. At the same time, the success of the sub-
sequent education of children at school depends 
on its decision. Preparing children for school is 
a complex, multifaceted problem that covers all 
areas of a child’s life. Psychological readiness 
for school is only one aspect of this problem, 
extremely important and significant. This is a 
holistic formation. Sooner or later, the lag in the 
development of one component causes the 
lag and the distortion in the development of the 
other components. Complex deviations are also 
observed in cases where the initial psychological 
readiness for schooling may be quite high, but 
due to some personal characteristics, children 
experience significant studying difficulties.
Key words: psychological readiness, school 
education, speech and mentality, educational 
activity, components of psychological readiness.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
вступ дитини до школи – важлива подія в її житті. 
діти по-різному переживають її залежно від психо-
логічної готовності. діти включаються в навчальну 
діяльність, яка стає провідною в їхньому житті. 
Перехід дітей на становище школярів зобов’язує їх 
вчасно вставати, приходити в школу, дотримуватися 
правил шкільного життя незалежно від того, хочеться 
чи не хочеться це робити, виконувати обов’язкові 
завдання, переборювати труднощі в роботі.

Головний пріоритет у питанні освіти дитини 
на етапі підготовки до школи, як і всього періоду 

дошкільного дитинства, має належати загальному 
розвитку дитини. саме це забезпечує подальшу 
успішність навчання дитини у школі й означає, що 
педагоги дошкільних освітніх установ і батьки, діти 
яких ідуть у школу, повинні піклуватися про те, щоб 
у першокласників були сформовані загальні здібності 
та якості особистості, необхідні для здійснення прин-
ципово нової для них навчальної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у дослідженнях психологів відмічається, що най-
більш загальним показником готовності дитини до 
школи є стійке позитивне ставлення до шкільного 
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навчання. Якщо дитина безболісно перейшла до 
нових вимог, якщо навчання дається їй відносно 
легко, якщо в неї не втрачається інтерес до учіння, 
а, навпаки, зміцнюється й розвивається, в цьому 
випадку можна говорити про повноцінну психоло-
гічну підготовку дитини до школи.

у зарубіжній і вітчизняній літературі поняття 
готовності до початку навчання розглядається 
з різних позицій: паспортного, біологічного віку, 
психологічної й соціальної зрілості. одні вчені 
достатнім критерієм «шкільної незрілості» вважа-
ють розходження паспортного й біологічного віку. 
інші надають цьому критерію меншого значення, 
а більш переконливим уважають об’єктивне рент-
генівське обслідування й установлення таким 
чином кісткового віку.

найбільш повне визначення готовності дітей до 
навчання в школі із цього погляду дала а. анас-
тазі, яка вважає, що готовність до школи означає 
оволодіння вміннями, знаннями, здібностями, 
мотивацією й іншими необхідними для засвоєння 
шкільної програми особистісними якостями.

серед причин, які викликають «незрілість», 
називають несприятливі фактори в перинаталь-
ному періоді (токсикоз вагітності, асфікція плода, 
передчасні роди тощо). вони відмічаються у 85% 
«незрілих учнів», велику роль у виникненні пору-
шень відіграють такі фактори, як алкоголізм батьків, 
погана спадковість, дефекти виховання (в. Явкін, 
в. ковальов). ураховуючи ці дані, окремі дослідники 
говорять про педагогічну неготовність до навчання 
в школі, маючи на увазі педагогічно занедбаних 
дітей (і. кулагіна, м. Безруких, с. Єфимова) [1, с. 3].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Підготовка дітей до 
школи – завдання комплексне, що охоплює всі 
сфери життя дитини. Психологічна готовність до 
школи – тільки один із аспектів цього завдання, 
тобто це дослідження лише розвитку психічних 
процесів у дитини старшого дошкільного віку.

Готовність до школи в сучасних умовах роз-
глядається передусім як готовність до шкільного 
навчання або навчальної діяльності. цей підхід 
обґрунтований поглядом на проблему з боку пері-
одизації психічного розвитку дитини і зміни провід-
них видів діяльності.

успішне вирішення завдань розвитку особис-
тості дитини, підвищення ефективності навчання, 
сприятливе професійне становлення багато 
в чому визначаються тим, наскільки правильно 
враховується рівень підготовленості дітей до 
шкільного навчання.

Мета статті – теоретично обґрунтувати про-
блему психологічної готовності до дитини до 
навчання в школі.

Виклад основного матеріалу. л. Божович ще 
в 60-і роки вказувала, що готовність до навчання 
в школі складається з певного рівня розвитку розу-

мової діяльності, пізнавальних інтересів, готов-
ності до довільної регуляції своєї пізнавальної 
діяльності й до соціальної позиції школяра. анало-
гічні погляди розвивав а. Запорожець, зазначаючи, 
що готовність до навчання в школі «являє собою 
цілісну систему взаємопов’язаних якостей дитячої 
особистості, включаючи особливості її мотивації, 
рівень розвитку пізнавальної, аналітико-синтетич-
ної діяльності, ступінь сформованості механізмів 
вольової регуляції дій тощо» [3, с. 250].

натепер практично загальновизнано, що готов-
ність до шкільного навчання – багатокомплексне 
утворення, яке потребує комплексних психо-
логічних досліджень. у структурі психологічної 
готовності прийнято виділяти такі компоненти 
(за даними л. венгер, а. венгер, в. Холмовської, 
Я. коломінського, е. Пашко та ін.):

1. особистісна готовність дитини.
включає формування в дитини готовності до 

прийому нової соціальної позиції – становища 
школяра, що має коло прав та обов’язків. ця осо-
бистісна готовність виражається у ставленні 
дитини до школи, до навчальної діяльності, вчите-
лів, самого себе. в особистісну готовність входить 
і певний рівень розвитку мотиваційної сфери. Гото-
вою до шкільного навчання є дитина, яку школа 
приваблює не зовнішньою стороною (атрибути 
шкільного життя – портфель, підручники, зошити), 
а можливістю отримувати нові знання, що перед-
бачає розвиток пізнавальних інтересів.

2. інтелектуальна готовність дитини до школи.
цей компонент готовності передбачає наявність 

у дитини кругозору, запасу конкретних знань. дитина 
повинна володіти планомірним і розчленованим 
сприйняттям, елементами теоретичного ставлення 
до досліджуваного матеріалу, узагальненими фор-
мами мислення й основними логічними операціями, 
смисловим запам’ятовуванням. інтелектуальна 
готовність також передбачає формування в дитини 
початкових умінь у сфері навчальної діяльності, 
зокрема вміння виділити навчальне завдання й 
перетворити її на самостійну мету діяльності.

узагальнюючи, можна говорити, що розвиток 
інтелектуальної готовності до навчання у школі 
передбачає диференційоване сприйняття; ана-
літичне мислення (здатність осягнення основних 
ознак і зв’язків між явищами, здатність відтворити 
зразок); раціональний підхід до дійсності (посла-
блення ролі фантазії); логічне запам’ятовування; 
інтерес до знань, процесу їх отримання за рахунок 
додаткових зусиль; оволодіння на слух розмовною 
мовою і здатність до розуміння й застосування 
символів; розвиток тонких рухів руки і зорово-
рухових координацій.

3. соціально-психологічна готовність до шкіль-
ного навчання.

цей компонент готовності включає в себе 
формування в дітей якостей, завдяки яким вони 
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могли б спілкуватися з іншими дітьми, вчителями. 
дитина приходить у школу, клас, де діти зайняті 
спільною справою, і їй необхідно володіти досить 
гнучкими способами встановлення взаємин 
з іншими людьми, необхідні вміння ввійти в дитяче 
суспільство, діяти спільно з іншими, вміння посту-
патися й захищатися.

крім вищезазначених складників психологічної 
готовності до школи, також виділяють і фізичну, 
мовну та емоційно-вольову готовність.

1. Фізична готовність до школи визначається 
фізичним розвитком дитини та її відповідністю 
віковим нормам, тобто дитина повинна досягти 
фізичної зрілості, необхідної для навчального про-
цесу. Здорові діти краще пристосовуються до змін, 
пов’язаних із початком навчання.

оцінюючи стан здоров’я дітей під час їх вступу 
до школи варто враховувати такі показники:

- рівень фізичного й нервово-психічного роз-
витку (правильна постава, розвиток дрібної мото-
рики, зріст, вага, пропорції та інші показники, що 
відповідають середнім нормам фізичного розвитку 
дітей шестирічного віку; стан нервової системи – 
ступінь її збудження та врівноваженості);

- рівень функціонування основних систем 
організму (стан здоров’я, стан органів зору і слуху);

- наявність або відсутність хронічних захво-
рювань;

- ступінь опірності організму до несприятли-
вих впливів, а також ступінь соціального благопо-
луччя дитини.

Зазвичай найпростішими показниками фізичної 
готовності дитини до школи є втрата 1-2 молочних 
зубів і вміння дотягнутися рукою до верхньої час-
тини протилежного вуха через голову.

розрізняють п’ять груп комплексної оцінки 
стану здоров’я дітей:

Перша група – діти без яких-небудь функціональ-
них відхилень, із хорошим фізичним розвитком, які 
рідко хворіють, а також мають незначні одиничні від-
хилення, що не впливають на стан здоров’я.

друга група – діти, які мають деякі функціональні 
порушення на межі здоров’я і хвороби, що ще не 
перейшли в хронічний процес. За несприятливих 
умов у них можуть розвиватися більш виражені 
і стійкі відхилення в стані здоров’я. діти, які входять 
у цю групу, становлять найбільш складну і тривожну 
категорію, оскільки навіть незначні навантаження 
можуть призвести до різкого погіршення стану 
їхнього здоров’я й розвитку хронічних захворювань.

у третю групу входять діти, які страждають на 
різні хронічні захворювання та мають виражені 
відхилення здоров’я, а також діти з поганим фізич-
ним розвитком. раннє навчання в школі (із шести 
років) і підвищені шкільні навантаження для цих 
дітей протипоказані.

четверту групу становлять діти з хронічними 
захворюваннями, які вимагають тривалого ліку-

вання, диспансеризації й постійного спостереження 
лікаря-фахівця. таких дітей рекомендується або 
навчати вдома, або в навчальних закладах сана-
торного типу, або відстрочити надходження в школу.

у дітей п’ятої групи є істотні відхилення в стані 
здоров’я, що виключають можливість навчання 
в початковій школі. Загальне число дітей, яких 
зараховують до 4-5 груп, становить 16%.

оцінюючи рівень фізичної готовності майбут-
нього учня, важливо звертати увагу на наявність 
таких чинників в історії розвитку дитини: наявність 
хронічних захворювань, частота захворювань 
і схильність дитини до сезонних інфекцій.

2. Під мовною готовністю розуміється сфор-
мованість звукової сторони мови, словникового 
запасу, монологічного мовлення та граматична 
правильність.

3. емоційно-вольову готовність уважають 
сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, 
приймати рішення, намічати план дій, долати 
перешкоди, у неї формується довільність психо-
логічних процесів.

тобто саме за такими компонентами психологи 
закладів дошкільної освіти, а також школи повинні 
орієнтуватися, готова дитина до вступу до школи 
чи залишити дитину в закладі дошкільної освіти ще 
на рік у підготовчій групі, щоб краще розвинути в неї 
той компонент, який мало розвинений [2, с. 43].

для підвищення рівня розвитку мислення й 
мовлення дитини рекомендується:

- проводити колективні ігри в позаурочний 
час, доручати дитині виконання ролей, що вимага-
ють прийняття певних рішень, активного мовного 
спілкування з дітьми (наприклад, роль лікаря, капі-
тана корабля, продавця в магазині тощо);

- проводити додаткові індивідуальні заняття 
(особливо з математики), спрямовані на більш 
повне засвоєння навчальної програми: пізніше лік-
відувати прогалини буде важче.

При цьому поспішати з виробленням навичок 
непотрібно: працювати треба над осмисленням 
дитиною матеріалу, а не над швидкістю, точністю 
й безпомилковістю відповідей на запитання чи 
виконання нею певних дій.

недостатній рівень розвитку образних уявлень – 
одна з причин виникнення труднощів у навчанні не 
тільки в шестирічному віці, а й значно пізніше (аж до 
старших класів). разом із цим період найінтенсив-
нішого їх формування припадає на дошкільний вік 
і початок молодшого шкільного віку. Щоб підвищити 
підготовленість дитини за цим показником, потрібно 
стимулювати її заняття малюванням, ліпленням, 
аплікацією, конструюванням з будівельного матері-
алу та різних конструкторів.

За недостатнього рівня розвитку дрібних рухів 
корисними є ті ж види діяльності, що й для розви-
тку образних уявлень. може бути рекомендоване 
нанизування намиста, застібання й розстібання 
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ґудзиків, кнопок, гачків (у процесі ігор із лялькою – 
укладання її спати, одягання для прогулянки тощо).

для розвитку великих рухів важливо домагатися 
підвищення рухової активності дитини. не потрібно 
залучати її до участі в змагальних спортивних 
заняттях: невдачі можуть спричинити негативне 
ставлення до занять фізкультурою. у цьому разі 
набагато корисніші заняття, які не мають елементів 
змагання: фіззарядка, жартівливі ігри. Шестирічні 
діти, які розпочинають навчання в школі, потре-
бують особливої уваги та захисту з боку дорос-
лих, адже різка зміна позицій, середовища, пере-
хід дитини на довільну саморегуляцію, емоційна 
нестійкість щодо оцінних впливів, фізичні наванта-
ження потребують перебудови всіх її психічних про-
цесів. особистісно-орієнтована модель виховання, 
за якої враховуються вікові та індивідуальні осо-
бливості дитини, допоможе встановити з малень-
ким учнем оптимальні партнерські стосунки, нала-
годити атмосферу емоційної довіри й розкутості. 
саме такий підхід забезпечить умови для повноцін-
ного розвитку особистості дошкільника, гарантуючи 
йому всебічну психологічну захищеність і сприяючи 
успішній діяльності в майбутньому.

Висновки. Психологічна готовність дитини до 
шкільного навчання – це один із найважливіших 
підсумків психічного розвитку в період дошкіль-
ного дитинства.

високі вимоги життя до організації виховання 
й навчання змушують шукати нові, більш ефек-
тивні психолого-педагогічні підходи, націлені на 
приведення методів навчання у відповідність 
вимогам життя. у цьому плані проблема готов-
ності дошкільників до навчання в школі набуває 
особливого значення. З її вирішенням пов’язане 
визначення цілей і принципів організації навчання 
й виховання в дошкільних установах. водночас 
від її вирішення залежить успішність наступного 
навчання дітей у школі..
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ВІДОКРЕМлЕННя у СТРуКТуРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННя:  
ТЕОРЕТиКО-МЕТОДиЧНиЙ АСПЕКТ
ISOLATION IN THE STRUCTURE OF SIMPLE SENTENCE:  
THEORETICAL-METHODICAL ASPECT

У статті розглянуто теоретико-мето-
дичні аспекти відокремлення як синтаксич-
ного явища у структурі простого речення. 
Наголошено на тому, що багатоаспектне 
вивчення речень із напівпредикативними 
зворотами є одним з актуальних завдань 
сучасної граматичної науки. На основі 
аналізу лінгвістичної літератури визна-
чено й охарактеризовано основні тео-
ретичні засади вивчення відокремлених 
членів речення: основні критерії виділення 
напівпредикативних зворотів; загальні 
та часткові умови відокремлення; струк-
турно-семантичні, формально-граматичні, 
інтонаційні й функціональні ознаки речень, 
ускладнених відокремленими членами. 
Доведено, що у процесі лінгвістичної під-
готовки майбутніх учителів-словесників, 
зокрема під час вивчення теми «Просте 
ускладнене речення. Відокремлені члени 
речення», необхідно сформувати в них нау-
ковий лінгвістичний світогляд на природу 
речень із відокремленими членами; знання 
про формальні й семантичні ознаки усклад-
нених речень, основні різновиди ускладнених 
структур, умови відокремлення другоряд-
них членів речення й особливості їх функ-
ціонування в мовленні. Виокремлено й оха-
рактеризовано основні вміння, які необхідно 
сформувати у студентів під час засвоєння 
означеної теми, зокрема: визначати при-
чини й умови відокремлення другорядних 
членів речення; пояснювати розділові знаки 
при них; розмежовувати уточнювальні 
члени речення і напівпредикативні звороти; 
трансформувати елементарні струк-
тури в неелементарні й навпаки; будувати 
зв’язні висловлювання, використовуючи 
відокремлені члени речення з урахуванням 
умов і завдань комунікації. З метою фор-
мування зазначених вище вмінь запропоно-
вано вправи у процесі вивчення простого 
ускладненого речення, зокрема виокрем-
лено аналітичні, конструктивні та творчі. 
У результаті дослідження зроблено висно-
вок, що необхідно реалізовувати системний 
підхід, сутність якого полягає в багато-
аспектному розгляді відокремлених членів 
речення в єдності значення, форми й осо-
бливостей їх функціонування в тексті.
Ключові слова: просте ускладнене речення, 
відокремлені члени речення, напівпредика-
тивні звороти, структурно-семантичний 

аспект, формально-граматичний аспект, 
комунікативний аспект. 

The article deals with theoretical and methodologi-
cal aspects of isolation as a syntactic phenom-
enon in the structure of the simple sentence. It is 
emphasized that multidimensional sentence study 
with semi-predicative turns is one of the actual 
tasks of modern grammatical science. On the 
basis of the linguistic literature analysis, the basic 
theoretical principles of studying the isolated sen-
tence parts are identified and characterized: basic 
criteria of selection of semi-predicativeturns; gen-
eral and partial conditions of separation; structural-
semantic, formal-grammatical, intonational and 
functional features of sentences complicated by 
isolated parts. It has been proved that in the lin-
guistic training process of future teachers-philolo-
gists, in particular during the study of the theme 
“Simple expanded sentence. Isolated sentence 
parts”, it is necessary to form their scientific lin-
guistic worldview on the nature of sentences 
with isolated parts; knowledge about formal and 
semantic features of expanded sentences, the 
main varieties of complicated structures, the con-
ditions of separation of secondary parts of the 
sentence and the peculiarities of their functioning 
in speech. It is identified and characterized the 
basic skills that students need to develop when 
mastering a particular topic, in particular to deter-
mine the reasons and conditions for the separa-
tion of secondary parts of the sentence; to explain 
punctuation marks at them; to distinguish between 
the specifying parts of the sentence and the semi-
predicative turns; transform elementary structures 
into non-elementary and vice versa; to build con-
nected statements, using isolated sentence parts 
based on the terms and objectives of the com-
munication. In order to form the above mentioned 
skills, exercises in the process of studying the 
simple expanded sentence are proposed, in par-
ticular analytical, constructive and creative ones. 
As a result it was concluded that it is necessary 
to implement a systematic approach, the essence 
of which is to understand the essential features of 
isolation as a syntactic phenomenon, multidimen-
sional consideration of semi-predicative turns in 
the unity of meaning, form and features of their 
functioning in the text.
Key words: simple expanded sentence, iso-
lated sentence parts, semi-predicative turns, 
structural-semantic aspect, formal-grammatical 
aspect, communicative aspect.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
упродовж останніх років посилюється увага до 
актуальних проблем синтаксичної науки, оскільки 
«і лексичні, і морфологічні ресурси мовної струк-
тури по-справжньому виявляються тільки в живій 
мовній тканині, у конкретних взаємозв’язках 
у реченні, тексті» [2, с. 5].

у сучасному мовознавстві розвивається вчення 
про синтаксичні одиниці й поняття як різноас-
пектні явища, що досліджуються не лише з фор-
мально-граматичного погляду, а й семантичного 

і комунікативного. такий багатоаспектний аналіз 
синтаксичних конструкцій ураховує формальну 
будову одиниць синтаксису, визначає тісний 
взаємозв’язок формальної структури і значення 
синтаксичних конструкцій, а також особливості їх 
функціонування у сфері мови й мовлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивченню речень із напівпредикативними зворо-
тами присвячені праці закордонних мовознавців 
(Ш. Баллі, в. матезіус, а. Єдлічка, м. Греч, о. вос-
токов, Ф. Буслаєв, о. Потебня, о. Пєшковський, 
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м. Шанський та ін.). у сучасному мовознавстві про-
блему простого ускладненого речення досліджу-
вали і. Білодід, і. вихованець, а. Загнітко, н. Гуйва-
нюк, м. кобилянська, і. слинько, к. Шульжук та ін. 
студіювання праць науковців засвідчує, що на сьо-
годні не існує єдиного підходу до вивчення напів-
предикативних зворотів, що зумовлено різними 
аспектами їх вивчення: формально-синтаксичним, 
семантико-синтаксичним, комунікативним.

Мета статті – дослідити різні погляди мовоз-
навців на природу речень із відокремленими чле-
нами речення, подати типологію вправ із теми 
«відокремлені члени речення» для студентів 
філологічних факультетів.

Виклад основного матеріалу. у працях 
м. Греча, о. востокова, Ф. Буслаєва відокрем-
лені звороти трактувалися як скорочені підрядні 
речення. російський мовознавець Ф. Буслаєв 
зазначав, що здебільшого скорочуються підрядні 
речення, проте можуть скорочуватися й про-
сті речення. унаслідок скорочення утворюються 
форми із значенням підмета, означення, додатка 
чи обставини. це можуть бути окремі слова й цілі 
звороти [1, с. 281-282]. о. Потебня критикував такі 
судження, уважаючи, що термін «скорочене під-
рядне речення» «зобов’язаний своїм існуванням 
помилковій теорії, що коли логічному судженню 
відповідає не речення, а член речення, то це 
відбулося лише внаслідок деякого затьмарення 
закону (судження – речення), який колись панував 
на повну силу» [5, с. 122].

уперше серед слов’янських учених ґрун-
товно вивчив це питання російський мовознавець 
о. Пєшковський, який уважав основним критерієм 
виділення відокремлених членів речення ритмо-
мелодику. З’ясувавши сутність цього явища, він 
визначив загальні та часткові умови відокрем-
лення. Загальними умовами учений назвав такі: 
1) порядок слів; 2) обтяженість другорядного 
члена речення залежними словами; 3) уточнююча 
функція членів речення; 4) особливе смислове 
навантаження члена речення. серед часткових 
умов відокремлення вчений указує на 1) сусідство 
неоднакових за синтаксичною функцією членів 
речення; 2) нездатність деяких слів входити в син-
таксичні зв’язки (особові займенники з означен-
нями і прикладками) [4, с. 412-436].

серед відокремлених членів речення м. Шан-
ський виділяє: 1) уточнення, яке може бути не 
тільки до другорядних членів, а й до головних; 
2) додатковий присудок – відокремлені дієприс-
лівники, прикметники, дієприкметники й іменники; 
3) відокремлені означення, що виражають атрибу-
тивно-предикативні відношення; 4) відокремлені 
обставини й додатки, на які падає сильний логіч-
ний наголос [3, с. 92-96].

у колективній монографії «сучасна українська 
літературна мова. синтаксис» за ред. і. Білодіда 

автори вважали за доцільне розглянути питання 
про відокремлені члени речення в розділі «синтаг-
матичне членування речень», оскільки їхнє вчення 
про відокремлення базувалося на основі синтагм. 
«у явищі відокремлення, на думку авторів моно-
графії, йдеться не про якісь відмінності в морфе-
матичному оформленні відокремлюваних і невід-
окремлюваних членів речення і не про відмінності 
у структурі відповідних словосполучень, а лише 
про те, яку роль виконують члени речення в син-
тагматичному членуванні речення» [7, с. 484].

о. мельничук уважав, що відокремлення ста-
новить смислове й інтонаційне виділення друго-
рядних членів речення для надання їм більшої 
порівняно з іншими другорядними членами грама-
тичної і смислової ваги.

на думку і. слинька, н. Гуйванюк, м. коби-
лянської, вчення про відокремлені члени речення 
недостатнє, оскільки головна увага приділяється 
інтонаційно-смисловим особливостям відокрем-
лення. мовознавці зауважують, що уточнюючі 
члени речення необхідно розглядати окремо, бо 
вони не виражають напівпредикативних відношень, 
а під час опису напівпредикативних зворотів необ-
хідно звертати увагу на поширюючі члени речення 
й морфологічні засоби їх вираження [6, с. 326].

речення, ускладнені відокремленими чле-
нами, характеризуються семантичними, струк-
турними, інтонаційними й функціональними осо-
бливостями, що визначають їхню синтаксичну 
природу. такі конструкції з напівпредикативними 
зворотами частково близькі до простих речень, 
оскільки мають одну предикативну (граматичну) 
основу, і частково – до складних речень, бо 
можуть характеризуватися поліпредикативністю, 
додатковою присудковістю (наприклад, у речен-
нях із відокремленням).

і. вихованець, описуючи формально-синтак-
сичний і семантико-синтаксичний аспекти простого 
ускладненого речення, трактує ускладнювальні 
компоненти як відокремлені й опосередковані дру-
горядні члени.

у традиційній синтаксичній науці відокрем-
лення розглядають як ускладнення синтаксичної 
структури простого речення й характеризують 
як «смислове й інтонаційне виділення у реченні 
непоширеного чи поширеного другорядного члена 
речення, який унаслідок цього набуває більшої 
самостійності» [8, с. 161].

у процесі лінгвістичної підготовки майбутніх учи-
телів-словесників, зокрема під час вивчення теми 
«Просте ускладнене речення. відокремлені члени 
речення», ставимо за мету сформувати у студен-
тів науковий лінгвістичний світогляд щодо при-
роди речень із відокремленими членами; знання 
про формальні й семантичні ознаки ускладнених 
речень, основні різновиди ускладнених структур, 
умови відокремлення другорядних членів речення.
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Під час засвоєння означеної теми студенти 
повинні вміти визначати причини й умови від-
окремлення другорядних членів речення; пояс-
нювати розділові знаки при них; розмежовувати 
уточнювальні члени речення і напівпредикативні 
звороти; трансформувати елементарні структури 
в неелементарні та навпаки; будувати зв’язні 
висловлювання, використовуючи відокремлені 
члени речення з урахуванням умов і завдань кому-
нікації; продукувати різноманітні висловлювання 
відповідно до різновидів стилю.

важливу роль у формуванні практичних мов-
них, мовленнєвих і комунікативних умінь студентів 
відіграє система вправ і завдань.

на початковому етапі засвоєння відомостей 
про відокремлені члени речення доцільно засто-
совувати аналітичні вправи, під час виконання 
яких студенти засвоюють основні умови відокрем-
лення чи невідокремлення узгоджених і неузго-
джених означень, поширених і непоширених 
прикладок, обставин і додатків, ураховуючи такі 
моменти: поширеність – непоширеність; постпо-
зиція – препозиція; морфологічне вираження опо-
рного компонента. Пропонуємо завдання: знайти 
відокремлені члени речення і проаналізувати їхню 
стилістичну роль; пояснити пунктуацію при них; 
побудувати інтонаційні схеми речення з відокрем-
ленням; виписати з тексту речення з відокремлен-
ням і пояснити розділові знаки; порівняти тексти 
з відокремленими членами речення і без них та 
виявити стилістичну роль відокремлення; довести 
доцільність уживання відокремлення в тексті. 
наприклад, пропонуємо такі вправи:

– у тексті знайти відокремлені члени речення 
і проаналізувати їх стилістичну роль.

На краю села на пласкому горбі, над схованою 
в очеретах та пожухлих осоках річечкою стояла 
стара розсадиста, перекрита свіжою соломою 
хата з новеньким дерев’яним півнем на димарі, 
вже закутана на зиму в загату з просяної соломи, 
так що з чотирьох круглих шибок двох її вікон 
виднілося по дві, й коли в них заглядав місяць, то 
бачив убоге хатнє начиння, дві шаблі та дві руш-
ниці на кілочку біля дверей, червоних павичів на 
білому комині й рядок дитячих голівок – більших, 
менших, ще менших – на довгому дерев’яному 
полу під жердкою, а біля них чорняву, у важких 
косах голову матері. Й чотири чоловічі постаті 
біля печі на засланих рядниною, розперезаних 
кулях соломи (за Ю. мушкетиком).

– Перепишіть речення, підкресліть відокрем-
лені члени. Поясніть вживання розділових знаків.

1. Людина, не позначена любов’ю, не зможе 
звести серця для добра (в. коротич). 2. Щирий 
і людяний, скромний і сам собі найсуворіший 
критик, Симоненко посідав ще одну рису харак-
теру – велику громадську мужність (і. кошелі-
вець). 3. Сахається розгублена душа, почувши 

раптом тихі кроки щастя <…> (л. костенко). 
4. І ніхто того не чує, не знає й не бачить, опріч 
Марка маленького (т. Шевченко). 5. Тільки люди 
наче й не знають утоми, працюють на полі. Заці-
ловані сонцем лиця і руки, оголені плечі і груди 
взялися вишневою смагою (і. цюпа).

– Перепишіть речення, знайдіть узгоджені й неу-
згоджені. З’ясуйте морфологічне вираження озна-
чень та умови їх відокремлення чи невідокремлення.

1. Заметена снігами хата ледь блимала 
невеличкими вікнами з-під сивих брів (і. цюпа). 
2. А темні кущі лозняку – низькорослі, широкос-
пинні, округлі – здаються худобою, що всю ніч 
паслася в луках, а тепер з досвіту розбрелася 
біля річки і ласує росою (д. Прилюк). 3. І знов на 
горах я, овіяних вітрами, казками вільних поло-
нин (о. олесь). 4. Роз’ятрений нудьгою, затопле-
ний в задумі, плентався я тихою ходою берегом 
річки <…> 5. Жіночі голоси, чисті, високі і сильні, 
мов ангельські хори, вели побожну пісню. 6. Вогка 
земля мліла в гарячому золоті сонячного про-
міння, вільна від тіней і холодків (із тв. м. коцю-
бинського). 7. Уся в чорному, з прив’ялими біля уст 
борознами часу, вона нагадує тих матерів, які 
у церквах вимолюють долю дітям (м. стельмах).

З метою усвідомленого засвоєння студентами 
синтаксису й пунктуації, формування культури 
мовлення й удосконалення навичок виразного 
читання необхідно приділяти увагу виконанню 
інтонаційних вправ. акцентуємо на тому, що інто-
нація є важливим засобом вираження граматич-
ного значення в реченнях із відокремленням.

– Порівняйте вимову паралельних синтак-
сичних конструкцій і аргументуйте зроблені вами 
висновки. накресліть їх інтонаційні схеми.

1. На лісах дрімучих темних, на незайманих 
степах спочивала Україна в золотих дитячих снах 
(о. олесь) – На лісах, дрімучих, темних, на неза-
йманих степах спочивала Україна в снах, золотих, 
дитячих. 2. Не раз хотілося мені намалювати 
по-новому вечірні трепетні вогні <…> (м. риль-
ський) – Не раз хотілося мені намалювати вогні, 
вечірні й трепетні. 3. Польові клени, осокори й 
берізки вже викинули клейкі листочки, спалах-
нули живим зеленавим вогнем (і. цюпа) – Польові 
клени, осокори й берізки вже викинули клейкі лис-
точки, спалахнувши живим зеленавим вогнем.

– Подані речення запишіть у вигляді інтонацій-
них схем.

1. Дійсно народна поетеса, автор чудових 
ліричних поезій, глибоко філософських драма-
тичних творів і талановитої прози, Леся Укра-
їнка була ще й полум’яним публіцистом і блиску-
чим літературознавцем (л. костенко). 2. Робота 
була переписана начисто, за винятком кіль-
кох сторінок (і. Франко). 3. Довго, довго чув 
я, полонений сном, солов’їну пісню за моїм вікном 
(в. сосюра). 4. Гаї, заквітчані в жовті й багряні 
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барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем 
(і. цюпа). 5. Цілісінька зграя налетіла і, почіпляв-
шись пазурами та пообвисавши хвостами донизу, 
дружно здзьобувала достиглі ягоди (Є. Гуцало).

– Прочитайте текст, дотримуючись правил 
інтонаційної передачі змістового навантаження та 
авторського бачення змісту.

Десь поїхавши, тримав у пам’яті образ матері. 
А ще її очі <…>. У материнському погляді не було 
ні фальші, ні лукавості, ні хитрування. Очі її, 
постійно освітлені зсередини м’яким живим сяй-
вом, були наче видимим, предметним вираженням 
її душі. Це погляд самої щирості, самого добра, 
самої зичливості. І навіть тоді, коли мати гніва-
лась чи просто боліло їй, – однаково ні щирість, ні 
доброта не пропадали з її погляду. Материнський 
погляд був начебто сповнений якоїсь цілющості. 
Він проникався тим здоров’ям, яке передавалось 
на відстань, передавалось тобі – і ти відчував, 
як, дякуючи матері, дужчаєш (за Є. Гуцалом).

на наступному етапі можна запропонувати 
завдання на перетворення мовного матеріалу: 
замінити невідокремлені члени речення відокрем-
леними і навпаки; порівняти інтонацію і пунк-
туацію речень; замінити підрядне речення від-
окремленим членом речення; пояснити, у якому 
випадку краще використовувати складне речення, 
а в якому – просте з відокремленням; поширити 
просте речення шляхом введення до його струк-
тури відокремлення; вибірковий творчий дик-
тант: з тексту вибрати лише ті речення, які можна 
доповнити відокремленими членами, записати 
речення, ускладнені відокремленням; творчий 
диктант: речення з підрядними означальними і під-
рядними обставинними замінити відокремленням, 
пояснюючи умови їх уживання в мовленні; відре-
дагувати текст, аргументувати свої виправлення. 
наприклад, пропонуємо такі вправи:

– Подані речення поширте відокремленими 
обставинами з метою розширення інформації.

1. <…>, заглядав у пропасті, годинами слухав 
задумливий шепіт потоків і зливався душею з кож-
ним звуком, з кожним подихом, з кожним остан-
нім відблиском сонця на заході <…> (Г. Хоткевич). 
2. На тротуари листя лине, <…>, і, <…>, машини 
здіймають жовту заметіль (в. сосюра). 3. Освіта 
в Україні, <…>, наближена до світового рівня. 
4. Побігла, <…> (із тв. о. Гончара). 4. <…>, захо-
дився Семен ставити хату (м. коцюбинський).

– Подані речення трансформуйте у прості усклад-
нені, використовуючи різні засоби ускладнення.

1. На синьому небі спалахнули зорі 
(о. довженко). 2. Тихше б’ється хвиля в береги 
<…> (Є. Плужник). 3. З надвечір’я визирає ніч 
(в. стус). 4. Солодко плачуть в садах солов’ї 
(олександр олесь). 5. Світанком жайвір вдарить 
у дзвіночки (а. малишко). 6. Тихо пливе блакит-
ними річками льон (м. коцюбинський).

– розгорніть синтаксичні конструкції за допо-
могою відокремлених членів речення, поясніть 
розділові знаки. визначте, як змінилося комуніка-
тивне завдання тексту після введення відокремле-
них членів речення.

Ясніє небо над містом. Легко відступає ніч. 
Блякнуть зорі у високості. Тільки місяць хизу-
ється своєю вродою та сонце вже гаряче пло-
меніє на сході. Нечутно з степу широким фрон-
том, наче в облогу, бере місто світання <…> 
(за н. рибаком).

– доповніть текст відокремленими приклад-
ками, приєднаними сполучником як. Поставте роз-
ділові знаки і поясніть їх.

1. Марк Туллій Цицерон як <…> став цілою 
епохою у римській історії, найвидатнішою 
постаттю в латинському красномовстві вза-
галі (з підручника). 2. Весь світ знає Довженка 
як <…> (П. Загребельний). 3. Довженко як <…> 
творив на тих висотах духу, де зустрічаються 
не лише великі сучасники, але й великі всіх часів 
(і. дзюба). 4. Леся Українка як <…> була ще й 
полум’яним публіцистом і блискучим літерату-
рознавцем (л. костенко). 5. «Кобзар» як <…> живе 
і понині, пульсує одним своїм рядком (о. Гончар).

на завершальному етапі вивчення відокремле-
них членів речення пропонуємо завдання на побу-
дову речень, текстів: скласти речення за поданою 
структурною чи інтонаційною схемами; скласти 
речення, використовуючи подане словосполу-
чення як відокремлений член речення; скласти 
висловлювання з урахуванням запропонованого 
стилю і типу мовлення з доречним використанням 
відокремлених членів речення тощо. наведемо 
вправи і завдання:

– скласти речення, використовуючи подані 
словосполучення як відокремлений член речення.

Тремтячи від холоду, оповитий сном, співа-
ючи веснянки, сповнений надії, понуривши голову, 
озирнувшись навкруги, незважаючи на політичну 
ситуацію, наближений до світового рівня.

– скласти невелике висловлювання за пода-
ним початком, використовуючи відокремлені 
члени речення.

Осінь танула, як воскова свічка, ставала все 
прозорішою й легшою. Жадна земля випила за 
літо сонце, і воно стало бліде, анемічне, а земля 
мусила вмирати од голоду й спраги, бо чаша 
сонця стала порожня (за м. коцюбинським).

Висновки. отже, тема «відокремлені члени 
речення» є однією з найскладніших і найваж-
чих для засвоєння студентами. З огляду на це 
необхідно реалізовувати системний підхід, сут-
ність якого полягає в осмисленні істотних ознак 
відокремлення як синтаксичного явища, багато-
аспектному розгляді напівпредикативних зворо-
тів у єдності значення, форми й особливостей їх 
функціонування в тексті.
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СуТНІСТь ПОНяТТя «ГОТОВНІСТь МАЙБуТНІХ ВЧиТЕлІВ  
ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННя МОлОДШиХ ШКОляРІВ  
ПРЕДМЕТНОї ТА ІНШОМОВНОї МОВлЕННЄВОї ДІяльНОСТІ»
THE ESSENCE OF THE CONCEPT “FUTURE TEACHERS’ READINESS  
FOR INTEGRATED TEACHING A MAJOR SUBJECT AND A FOREIGN 
LANGUAGE TO THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS”

Стаття присвячена проблемі підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів до 
інтегрованого навчання іноземних мов на 
основі викладання курсу «Образотворче 
мистецтво». Зокрема, розкривається сут-
ність таких понять, як: готовність як вид 
професійно-педагогічної діяльності вчите-
лів початкових класів у галузі викладання 
образотворчого мистецтва; готовність 
як вид професійно-педагогічної діяльності 
вчителів початкових класів у галузі викла-
дання іноземних мов; готовність як вид про-
фесійно-педагогічної діяльності вчителів 
початкових класів до інтегрованого викла-
дання іноземних мов на основі викладання 
курсу «Образотворче мистецтво». Основну 
увагу зосереджено на теоретико-методич-
них засадах дослідження. Висвітлюються 
концепції окремої підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів до навчання 
образотворчого мистецтва та підготовки 
до навчання іноземної мови в молодших 
класах. Визначаються основні види ком-
петенцій, які формуються у процесі цієї 
підготовки. У роботі акцентується, що 
придбання майбутнім вчителем двох спеці-
альностей: вчителя образотворчого мис-
тецтва і вчителя іноземної мови можливо 
за взаємопов’язаного формування у сту-
дентів двох видів готовності, перша з яких 
включає: психолого-педагогічну, художньо-
образотворчу і предметно-методичну ком-
петенції, а друга – психолого-педагогічну, 
іншомовно-мовленнєву, лінгво-методичну 
компетенції. Розглядається сутність інте-
грації кожної з видів компетенцій щодо: пси-
холого-педагогічних (з урахуванням загаль-
нопедагогічних і специфічних знань і умінь 
щодо кожного предмета); предметно-зміс-
товних, де художньо-образотворча компе-
тенція є домінуючою, а іншомовно-мовлен-
нєва – допоміжною; і методичних (з навчання 
образотворчому мистецтву й іншомовному 
мовленнєвому матеріалу) знань і вмінь.
Ключові слова: готовність, інтегроване 
навчання, майбутні вчителі початкових 

класів, образотворче мистецтво, іноземна 
мова.

The article deals with the problem of training 
future primary school teachers for integrated 
teaching a major subject and a foreign language 
to the primary school students. The essence of 
such concepts as: readiness as a kind of profes-
sional and pedagogical activity for primary school 
teachers in the field of fine arts teaching; readi-
ness as a kind of professional and pedagogical 
activity of primary school teachers in the field 
of foreign language teaching; readiness as a 
kind of professional and pedagogical activity of 
primary school teachers for integrated teaching 
a foreign language on the basis of teaching the 
course “Fine Arts” have been analyzed. The work 
is focused on the theoretical and methodological 
foundations of the study. The concepts of training 
future primary school teachers for teaching fine 
arts and a foreign language in primary school 
are covered. The basic types of competences 
that are formed in the process of this training 
are determined. The paper emphasizes that the 
future teacher’s acquisition of two specialties: a 
fine arts teacher and a foreign language teacher 
is possible in the students’ interconnected forma-
tion of two types of readiness, the first of which 
includes: psychological and pedagogical, artis-
tic and visual, subject and methodical compe-
tences, and the second one includes psychologi-
cal and pedagogical, foreign language, linguistic 
and methodical competences. The essence 
of integration of each type of competencies is 
considered in relation to: psychological and 
pedagogical (taking into account the knowledge 
and skills of general pedagogy/psychology and 
major subject); subject and content (where 
artistic and visual competence is dominant and 
foreign-language competence is auxiliary); and 
methodological (knowledge of teaching fine 
arts and foreign language material) knowledge  
and skills.
Key words: readiness, integrated teaching, 
future primary school teachers, fine arts, foreign 
language.

удк 378:811.11
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2019-16-2-15

Фрумкіна А.л.,
канд. філол. наук,
доцент кафедри іноземних мов № 2
національного університету  
«одеська юридична академія»

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
сьогодні в україні величезне значення надається 
вивченню іноземних мов, насамперед англійської 
мови як домінуючої у світі мови міжнародного спіл-
кування. це пов’язано з євроінтеграційними та сві-
товими інтеграційними прагненнями нашої країни, 
що не можуть бути реалізованими, коли більшість 
громадян країни не володіє іншомовними знаннями 
та іншомовними мовленнєвими вміннями для без-
перешкодної участі у міжнародній комунікації. 
З огляду на це зростає необхідність розробки і впро-
вадження нових шляхів навчання іноземних мов на 
всіх ступенях освіти, починаючи з початкової школи.

сьогодні у сфері початкової освіти активно 
змінюються цілі, завдання, зміст, підходи до 
організації освітнього процесу. Пріоритетна роль 
у цій роботі належить учителеві як основному 
суб’єкту навчального процесу. Щоб здійснити 
його якісну підготовку, необхідно чітко усвідом-
лювати ті нові вимоги, що постають перед сучас-
ним учителем іноземної мови початкової школи. 
вищій школі під час підготовки молодих спеціа-
лістів потрібно відмовитися від набутих стерео-
типів і так організовувати навчально-виховний 
процес, щоб студенти пройшли всі стадії про-
фесійного становлення, які б забезпечували 
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формування в них цілісного досвіду професійної 
діяльності [10, с. 29-30].

Фінальною метою навчання в вЗо є задово-
лення соціального замовлення суспільства під-
готовки педагогічних кадрів, здатних викладати 
ряд шкільних предметів засобами іноземної мови. 
це зумовлено не тільки необхідністю навчання 
школярів самостійного набуття додаткової інфор-
мації з іноземних першоджерел, а й концепцією 
нової української школи [6], яка акцентує на необ-
хідності виведення іноземної мови зі статусу шкіль-
ного предмету і введення його в статус засобу, 
що обслуговує придбання знань із різних дисци-
плін і допомагає вирішенню життєво зумовлених 
завдань. для досягнення цієї мети необхідна спе-
ціальна інтегрована методика навчання будь-якого 
предмету та іноземної мови для його викладання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сучасні дослідження методики навчання інозем-
них мов у початковій школі вже торкнулися про-
блеми інтегрованого навчання як засобу досяг-
нення вмінь іншомовного спілкування (л. Гаделія, 
Є. ісакович, н. Присяжнюк). однак вони роз-
глядали таке навчання як спільне вивчення різ-
них дисциплін: літератури, музичної культури й 
англійської мови. таке розуміння інтеграції лише 
дозволяло виконувати англомовні пісні, читати 
англомовні вірші та вживати вивчені висловлю-
вання мовленнєвого етикету англійською мовою. 
однак це не вирішувало суперечності між потре-
бами випускників молодшої школи використо-
вувати англійську мову для набуття різноте-
матичних знань і спілкування на їх основі поза 
інтегрованим навчання, вживаючи вивчений мов-
ний і мовленнєвий матеріал.

у системі вищої освіти вже відомі положення 
про право отримання студентами відразу двох 
спеціальностей, наприклад, шкільного психолога 
і вчителя англійської мови, вчителя української 
мови та літератури і вчителя англійської мови, 
вчителя інформатики та вчителя англійської мови. 
однак реалізація цих двох спеціальностей на 
практиці завжди починалася в середній і старшій 
школі у зв’язку з тим, що до моменту викладання 
ряду предметів іноземною мовою школярі повинні 
були вже накопичити певний запас іншомовних 
знань, навичок і вмінь. у початкових класах вони 
вивчали іноземну мову як предмет, який зводився 
до вивчення назв навколишніх предметів і розви-
тку вміння описувати їх. розвиток умінь реальної 
комунікації в початковій школі не передбачалося.

Мета дослідження – обґрунтувати теорію і прак-
тику такої підготовки вчителя початкових класів, 
яка б забезпечила можливість педагогу навчати 
в одному навчальному процесі двом різним за 
структурою дисциплінам, одна з яких є носієм пев-
ного змісту, а інша – лише обслуговує його вира-
ження і вербальну основу його засвоєння.

для цього дослідимо трактування різними вче-
ними складових частин вищеозначеного поняття, 
а саме:

1) готовності як виду професійно-педагогіч-
ної діяльності вчителів початкових класів у галузі 
викладання образотворчого мистецтва;

2) готовності як виду професійно-педагогіч-
ної діяльності вчителів початкових класів у галузі 
викладання іноземних мов;

3) готовності як виду професійно-педагогічної 
діяльності вчителів початкових класів до інтегро-
ваного викладання іноземних мов на основі викла-
дання курсу «образотворче мистецтво».

Виклад основного матеріалу. Поняття «готов-
ності як виду професійно-педагогічної діяльності» 
визначалося багатьма науковцями (і. Зязюн, н. кузь-
міної, а. маркової, в. семиченко, м. сметанського 
та ін.) і розглядалося як складне соціально-педаго-
гічне явище, що реалізується в єдності особистісних 
індивідуально-психологічних якостей людини і сис-
теми професійно-педагогічних знань, умінь, навичок.

Поняття «готовності як виду професійно-педаго-
гічної діяльності вчителів початкових класів у галузі 
образотворчого мистецтва» аналізувалося такими 
вченими, як: л. Будаєва, л. краснюк, о. красовська, 
в. козлов, с. коновець, Ю. криворучко, л. масол, 
е. Петров, о. отич, а. тарасова, л. спірін, л. Хомич, 
більшість із яких розглядала підготовку вчителя 
образотворчого мистецтва як формування необ-
хідних компетенцій. так, в. адольф зазначав, що 
вчитель образотворчого мистецтва повинен воло-
діти такими компетенціями: мотиваційною, ціле-
спрямованою, змістовно-операційною [1]. н. коз-
лова представляла поєднання декількох інших 
компетентностей, у яких незмінною є мотиваційна, 
а інші – когнітивна та діяльнісна [3]. а. Хайруллін 
також вважав обов’язковою мотиваційну компетен-
цію і додавав до неї інструментально-виконавчу 
і художньо-творчу [9]. у свою чергу, Ю. криворучко 
визначала «готовність майбутнього вчителя початко-
вих класів до розвитку художньо-творчих здібностей 
молодших школярів» як цілісне стійке особистісне 
утворення, що дозволяє організувати навчальну 
діяльність молодших школярів, спрямовану на роз-
виток їхніх художньо-творчих здібностей. розгля-
даючи означену готовність як складну інтегровану 
якість особистості, вчена виділяє в її структурі осо-
бистісно-мотиваційний, змістово-процесуальний та 
оцінно-рефлексивний компоненти [4].

ми за в. адольф, о. красовською, н. козловою, 
с. коновець, Ю. криворучко, н. кузьміною, а. Хай-
рулліним, л. Хомич під готовністю майбутніх вчите-
лів початкової школи до навчання молодших шко-
лярів мистецької освіти розуміємо володіння такими 
видами компетенцій: психолого-педагогічною, 
художньо-образотворчою і предметно-методичною.

відповідно до теми нашого дослідження нас ціка-
вить можливість формування готовності майбутніх 
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вчителів до інтегрованого навчання молодших 
школярів предметної та іншомовної мовленнєвої 
діяльності. тому розглянемо можливість підготовки 
вчителів початкових класів до навчання малювання 
молодших школярів засобами іноземної мови.

Проблему навчання молодших школярів іно-
земним мовами досліджувало чимало вітчизняних 
і зарубіжних українських вчених, а саме: о. коло-
мінова (1999) – формування соціокультурної ком-
петенції у процесі навчання усного спілкування, 
т. Яблонська (2004) – навчання читання фабуль-
них текстів, м. ісайкіна (2004) – формування мов-
леннєвої діяльності за допомогою комп’ютерних 
ігор, о. Гузь (2005) – навчання усного мовлення 
з використанням відеофонограми, о. карп’юк 
(2005) – навчання діалогічного мовлення засобом 
ситуативно-рольових прийомів, П. Бех, л. Біркун 
(2006) – навчання міжкультурного спілкування, 
о. романовська (2007) – навчання усного зв’язного 
висловлювання на основі образної наочності, 
л. Городнича (2009) – диференційоване навчання 
аудіювання, н. кочубей (2014) – інтерактивне 
навчання діалогічного мовлення, і. мирковіч 
(2017) – інтегроване навчання діалогічного мов-
лення на основі драматизації казкових текстів та ін.

однією з фундаментальних робіт, присвяче-
них цій проблемі, є дослідження в. Плахотника, 
в якому вчений доводить, що виключно усна основа 
навчання не може забезпечити молодшим школя-
рам розвиток умінь іншомовної комунікації. не запе-
речуючи значення домінування ігрової активізації 
мовних явищ, що досліджуються, вчений робить 
акцент на необхідності попереднього читання 
і запису мовних явищ, призначених до вживання 
в мові, тому провідним принципом його методики 
є взаємопов’язане навчання видам мовленнєвої 
діяльності, що передбачає навчання монологічного 
і діалогічного мовлення, аудіювання на основі того 
матеріалу, який вживається в читанні і письмі [8].

Подальший розвиток концепції навчання іно-
земним мовам школярів, молодших зокрема, ми 
знаходимо в дослідженнях р. мартинової. своє 
найбільш повне відображення концепція отри-
мала в розробленому нею системно-комунікатив-
ному методі, визнаному винаходом інститутом 
інтелектуальної власності в 2002 р і зафіксова-
ному у вигляді патенту № 48831-а.

сутність її новизни полягала в обґрунтуванні 
способу запам’ятовування мовних явищ, що дослі-
джуються, і формуванні автоматизмів, які дозволя-
ють їх вільне вживання в різних видах мовленнєвої 
діяльності. так, вчена довела, що для ведення мов-
ної інформації в короткочасну пам’ять необхідно 
28-кратне усвідомлене повторення мовних явищ. 
для введення цієї мовної інформації на проміж-
ний етап її запам’ятовування необхідно 150-кратне 
повторення цих мовних явищ у поєднанні з раніше 
вивченим матеріалом на рівні словосполучень 

і пов’язаних за змістом декількох речень. а для пере-
ходу цих методичних дій на рівень первинних мов-
леннєвих умінь або лінгвістичних умінь необхідно 
їх сторазове вживання в різних видах мовленнєвої 
діяльності, що і забезпечить їх запам’ятовування на 
рівні довгострокової пам’яті [5].

Значна увага підготовці майбутніх вчителів англій-
ської мови до навчання молодших школярів приді-
ляється у дослідженнях о. Бігич, яка вивчала розви-
ток методичної компетенції вчителя іноземної мови 
початкової школи. вчена розуміла цю компетенцію як 
сукупність методичних знань, навичок і вмінь та інди-
відних, суб’єктних й особистісних якостей, яка функці-
онує як здатність проектувати, адаптувати, організо-
вувати, вмотивовувати, досліджувати й контролювати 
навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваю-
чий аспекти іншомовної освіти молодших школярів 
у класній і позакласній роботі з іноземної мови через 
і під час спілкування з учнями» [2, с. 12-13]. сукупність 
зазначених чинників розглядалася вченою як «інте-
грація іноземної мови як фахового предмету з мето-
дикою, педагогікою й психологією та циклом лінгвіс-
тичних дисциплін» [2, c. 11].

дослідження о. Паршикової було спрямовано на 
формування у вчителів початкових класів їх пред-
метної, тобто професійно-лінгвістичної компетенції. 
вчена обґрунтовує методологію визначення теоре-
тичних основ навчання іноземної мови учнів почат-
кової школи, яка полягає в узгодженні динаміки 
засвоєння іноземної мови та динаміки розвитку піз-
навальної, комунікативно-мовленнєвої, мотивацій-
ної та діяльнісної сфер життєдіяльності учнів; дово-
дить доцільність використання природовідповідного 
комунікативно-ігрового методу, який враховує й узго-
джує розвиток вікових можливостей учнів початко-
вих класів і процесів засвоєння ними іноземної мови 
і забезпечує економічне навчання іноземної мови 
за умови реалізації його принципів: моделювання 
комунікативно-ігрової діяльності у навчальному 
процесі та «штучної природності» навчання еле-
ментарного іншомовного спілкування. ця система 
навчання синтезує виділені лінії навчання: природо-
відповідну, розвиваючу і культуротворчу, які забез-
печують взаємопов’язане формування основних 
компонентів іншомовної комунікативної компетент-
ності, якими є мовний і мовленнєвий, стратегічний 
і соціокультурний компоненти [7, с. 9].

розглянуті концепції підготовки майбутніх вчи-
телів початкових класів для навчання іноземної 
мови в молодших класах дозволяють виокремити 
3 основні види компетенцій, які в них формуються: 
психолого-педагогічну, іншомовно-мовленнєву, 
лінгво-методичну.

Психолого-педагогічна компетенція зво-
диться до наявності у майбутніх вчителів початко-
вих класів педагогічних знань і вмінь вирішувати 
на їх основі різноманітні педагогічні завдання, 
пов’язані як із викладом самого предмета, так 
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і зі способами організації навчального процесу, 
а також урахуванням психологічних особливос-
тей психіки дитини молодшого шкільного віку для 
вивчення іноземної мови.

Іншомовно-мовленнєва компетенція зво-
диться до наявності у вчителів словникового запасу, 
достатнього для вільної комунікації іноземною 
мовою в рамках соціокультурної і соціо-побутової 
тематики. а вони, в свою чергу, повинні ґрунтува-
тися на фонетичній, граматичній і лексичній компе-
тенціях, що дозволяють формування мовленнєвих 
компетенцій у різних видах мовленнєвої діяльності.

Лінгво-методична компетенція зводиться 
до знання методичних закономірностей і принципів 
навчального процесу, а також методів навчання всім 
видам мовного і мовленнєвого матеріалу; різних 
способів вдосконалення своїх іншомовних знань 
шляхом читання автентичної літератури та викорис-
тання різноманітних інтерактивних технологій.

сукупність цих компетенцій і становить готов-
ність до професійної діяльності вчителя іноземної 
мови початкових класів.

таким чином, проаналізувавши всі складники 
поняття «готовності як виду професійно-педагогічної 
діяльності вчителів початкових класів до інтегрова-
ного навчання образотворчого мистецтва та іноземної 
мови», можна зробити такий висновок. оволодіння 
майбутнім вчителем двома спеціальностями, такими 
як вчитель образотворчого мистецтва і вчитель іно-
земної мови можливо за умови взаємопов’язаного 
формуванні у студентів двох видів готовності, перша 
з яких включає: психолого-педагогічну, художньо-
образотворчу і предметно-методичну компетенції, 
а друга – психолого-педагогічну, іншомовно-мовлен-
нєву, лінгво-методичну компетенції.

розглянемо сутність інтеграції кожної з видів 
компетенцій щодо психолого-педагогічних, пред-
метно-змістових і методичних знань і вмінь.

Інтегроване формування психолого-педа-
гогічних компетенцій для оволодіння двома 
вищезгаданими спеціальностями полягає в отри-
манні студентами педагогічних і психологічних 
знань рідною мовою як загальнонаукового, так і спе-
цифічного змісту для кожного предмета. а звідси 
і розвиток у них умінь організовувати в одному 
навчальному процесі набуття учнями знань з обра-
зотворчого мистецтва та іноземної мови і розвиток 
умінь вирішувати будь-які педагогічні проблеми, 
що виникають, на основі врахування психологічних 
особливостей віку дітей і їх здібностей сприймати 
навчальний матеріал з образотворчого мистецтва 
засобами іноземної мови.

Прикладом формування цих видів компетен-
цій може бути вирішення педагогічних завдань. 
наприклад, Педагогічне завдання № 1.

Припустимо, учень прийшов на урок з малю-
вання без акварельних фарб, які треба було 
обов’язково принести. вчитель не витрачає 

навчальний час, читаючи нотації, а зауважує: «I see, 
you have not brought the watercolors today. That’s why 
take my watercolors. I would like you to work at the les-
son together with the other pupils and do all the neces-
sary tasks. Today, children, we are going to learn how 
to paint leaves. Take pencils and draw leaves in pencil 
at first. Now cover the leaves with green watercolors».

The teacher is addressing the pupil who didn’t 
have the watercolors: «I am glad that you can do this 
work together with us».

Інтегроване формування предметно-зміс-
тових компетенцій, а саме художньо-образот-
ворчої для предмету «образотворче мистецтво» 
та іншомовно-мовленнєвої для предмету «іно-
земна мова» виходитиме з того, що перший пред-
мет є домінуючим, а другий – таким, що обслуго-
вує перший. тому суть інтеграції цих компетенцій 
складається з набуття знань різних видів образот-
ворчої діяльності та закономірностей практичної 
реалізації візуальних художніх образів на площині 
та знань лексико-граматичного і мовленнєвого 
матеріалу, здатного висловити ці знання образот-
ворчої діяльності іноземною мовою; а також умінь 
візуально-графічного зображення дійсності за 
допомогою різних художніх матеріалів з урахуван-
ням вимоги стилю, видів і жанрів образотворчого 
мистецтва та володіння технологічними прийо-
мами художньої діяльності, а відтак умінь вчителя 
пояснити це іноземною мовою, а учнів – зрозуміти 
це пояснення і діяти адекватно вимогам вчителя.

Прикладом формування цих видів компетенцій 
може бути вирішення таких педагогічних завдань. 
наприклад, Педагогічне завдання № 2.

учень неякісно виконав домашнє завдання, яке 
передбачало малювання дерева. однак учитель 
у жодному разі не показує цей невдалий малю-
нок класу і не карає учня, а просить його виконати 
завдання ще раз, кажучи: «Peter, go to the black-
board. Take a piece of chalk and paint some parts of 
the picture. Tell me, please, how you will paint a trunk».

First pupil: «I am drawing two lines. They are mak-
ing narrow upward. And at the same time they are 
making wider downwards».

Teacher: «What can you do to show the rough sur-
face of the tree?»

Якщо учень мовчить і не знає відповіді, вчи-
тель звертається до класу зі словами: «Children, 
who knows the answer?» Second pupil: «To make 
the trunk of the tree rough we must cover it with pen-
cil strokes.» – Teacher: «What colour should these 
stokes be?» – Second pupil: «Brown».

Teacher (addressing the first pupil): «Take some 
brown chalk and do this task. It is OK. Now everybody 
sees that you have done a very nice picture».

«Now, children, we are going to learn how to paint 
the leaves. What leaves does a maple tree have?» 
Якщо учень не відповідає, вчитель задає це 
питання класу. вся подальша робота проводиться 
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аналогічно. таким чином, проблема недостатньо 
якісного виконання домашнього завдання виріши-
лася педагогічно правомірним шляхом.

Інтегроване формування методичних ком-
петенцій, а саме: предметно-методичної та лінгво-
методичної, полягає в: 1) знанні методичних при-
йомів навчання образотворчому мистецтву і знанні 
методики викладання іншомовного мовного і мов-
леннєвого матеріалу, необхідного для вираження 
предметно-методичних знань іноземною мовою; 
2) вмінні виконувати всі методичні дії з малювання та 
використовувати всі методичні прийоми з навчання 
іншомовного мовного і мовленнєвого матеріалу.

Прикладом формування цих видів компетенцій 
може бути вирішення таких педагогічних завдань. 
наприклад, Педагогічне завдання № 3.

навчання малюванню яблука. для того, щоб 
навчити учнів малювати яблуко, необхідно знати 
методику малювання яблука, яка складається 
з таких кроків: Крок 1. малюємо квадрат розміром 
8 на 8 см і поділяємо його посередині перпенди-
кулярними прямими лініями, а всередині квадрата 
малюємо контур яблука. Крок 2. малюємо гілочку 
і листочки у яблука. стираємо зайві лінії. Крок 3. 
Беремо олівець і, не сильно натискаючи, познача-
ємо темні ділянки у яблука. Крок 4. добре тиснемо 
на олівець і наносимо нові лінії по вже зазначе-
них ділянках, розширюючи їх, роблячи перехід між 
кольором. Щоб зробити ділянку темніше, можна 
зафарбовувати хрест на хрест. верхівки листоч-
ків робимо хвилястими. Крок 5. Зафарбовуємо 
сильніше частину яблука, що знаходиться знизу 
і з боку, середину яблука зафарбовуємо прямими 
лініями. Зафарбовувати сильно не має потреби, 
тому що на неї падає світло.

відповідно до цих методичних дій методика 
навчання сприйняттю цих знань і продукуванню 
мовленнєвої діяльності на їх основі є такою: вве-
дення нових лексичних одиниць і їх семантиза-
ція; активізація лексики на рівні знань лексичних 
одиниць; вправи з читання записів і самостійного 
складання словосполучень і окремих речень за 
лексичними одиницями, що вивчаються; читання 
навчального тексту, зміст якого полягає в навчанні 
дій із зображення предмета, відповіді на запи-
тання до цього тексту і його усний і письмовий 
виклад. вважаємо, що названі методичні дії забез-
печать безперешкодне розуміння мови вчителя 
з навчання зображенню певного предмету.

Висновки. таким чином, під поняттям «готов-
ність майбутніх вчителів початкових класів до інте-
грованого навчання викладання іноземних мов на 
основі викладання курсу «образотворче мисте-
цтво»» ми розуміємо здатність взаємопов’язаного 
формування у школярів: а) психолого-педагогічних 
компетенцій з урахуванням загальнопедагогічних 
знань і вмінь і специфічних знань і вмінь щодо кож-
ного предмету; б) взаємопов’язаного формування 

предметно-змістових компетенцій, де художньо-
образотворча компетенція є домінуючою, а іншо-
мовно-мовленнєва – допоміжною, з урахуванням 
специфіки знань і вмінь у галузі образотворчого мис-
тецтва та іншомовних знань і вмінь, що забезпечують 
можливість вираження перших іноземною мовою; 
в) взаємопов’язаного формування методичних ком-
петенцій, що представляють собою методичні зна-
ння і вміння з навчання образотворчому мистецтву 
і методичних знань і вмінь із навчання мовному та 
мовленнєвому матеріалу, необхідного для вира-
ження знань і вмінь із домінуючого предмету.

викладені результати дослідження дають під-
ставу для практичної розробки процесу підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до інтегрова-
ного навчання освітньої та іншомовної мовленнє-
вої діяльності молодших школярів і моделювання 
цього процесу навчання.
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Розділ 3. соціальна педагогіка

ПІДГОТОВКА МАЙБуТНІХ СОЦІАльНиХ ПРАЦІВНиКІВ  
ДО КОНСульТуВАННя
PREPARING FUTURE SOCIAL wORKERS FOR COUNSELING

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем підготовки майбутніх соціальних 
працівників до консультування методиками, 
орієнтованими на сильні сторони клієнта. 
Зокрема, розкривається сутність таких 
понять, як «підготовка майбутніх соціаль-
них педагогів», «консультування», «консуль-
тативна діяльність соціального педагога». 
Висвітлюються такі етапи підготовки до 
консультування: теоретичний (опанування 
знань на аудиторних заняттях), практич-
ний (відпрацювання педагогічних знань у ході 
виробничої практики). Основна увага зосе-
реджується на індивідуальних методиках 
консультування, орієнтованих на сильні 
сторони клієнта. Узагальнено особливості 
методик консультування, які спрямовують 
орієнтацію клієнта на активні зміни в осо-
бистому житті для знаходження виходу із 
складних для нього обставин. Результатом 
цього є опанування нової поведінки в мікро-
соціумі. На основі аналізу психолого-педаго-
гічної літератури розкривається зміст інди-
відуальних методів з позиції співпраці для 
підтримки ресурсу для подолання стресів 
і складних життєвих обставин. Розкрито 
компоненти методики мотиваційного 
інтерв’ю, що фокусується на різноплано-
вому відношенні до змін поведінки, концен-
труючись на процесі мотивації, яка сприяє 
змінам, які відповідають цінностям людини. 
Представлено певні технічні прийоми 
методики індивідуального консультування, 
орієнтованого на рішення з урахуванням 
надій, ресурсів, сильних сторін і позитивних 
винятків із життя клієнта. Увага в статті 
приділяється механізмам проведення мето-
дики консультування наративів, суть якої 
містить розповідь із послідовності подій 
у часі, об’єднаних однією спільною темою, 
що мають тенденції домінувати в житті 
клієнта і приводять до реалізації намірів 
і досягнення мети, яка полягає у змінах. 
Представлені методики відображають 
характеристики індивідуального консуль-
тування, які орієнтовані на сильні сторони 
клієнта, сприяють формуванню у майбутніх 
соціальних працівників уміння вибору шляхів 
допомоги людині в соціальному контексті 
із залученням до роботи найближчого ото-
чення клієнта, що може становити необ-
хідний ресурс для початку і підтримки змін 
у житті клієнта. 

Ключові слова: підготовка, соціальний 
працівник, консультування, методики, орі-
єнтація на сильні сторони клієнта, метод 
інтерв’ю, метод рішень.

The article is devoted to one of the most actual 
problem of preparing future social workers for 
counseling by methods focused on client’s 
strengths. In particular, the essence of such 
concepts as “preparation of future social edu-
cators”, “counseling”, “advisory activity of social 
teacher is revealed”. The stages of preparation 
for counseling are described: theoretical (mas-
tering of knowledge in classrooms) and practi-
cal (working out of pedagogical knowledge 
during practice). The main attention is paid on 
individual counseling methods that focus on 
client’s strengths. The features of counseling 
methods which direct the client’s orientation to 
active changes in his personal life in order to 
find a way out from difficult circumstances for 
him and, as a result, to master new behavior in 
the microsociety are generalized. On the basis 
of the analysis of psychological and pedagogi-
cal literature, the content of individual methods 
from the point of view of cooperation to support 
its resource to overcome stresses and life’s 
difficult circumstances is revealed. The com-
ponents of motivational interviewing technique 
that focuses on diverse attitudes to behavior 
changes are disclosed, focusing on a process 
of motivation that promotes changes which 
corresponds to human values. Some technical 
methods of solution-oriented personal counsel-
ing are presented, taking into account hope, 
resources, strengths and positive exceptions 
from the client’s life. The article focuses on the 
mechanisms of conducting narrative counsel-
ing, the essence of which is a story of sequence 
of events in time, united by one common theme 
and tend to dominate the client’s life and lead 
to the realization of intentions, goals of change. 
These methods reflect characteristics of indi-
vidual counseling that focused on strengths of 
the client, help to shape future social workers 
the ability to choose ways to help the person in 
his social context, involving the work of the clos-
est client’s environment, which may be a neces-
sary resource to start and support changes in 
client’s life.
Key words: training, social worker, counseling, 
methods, orientation on client’s strengths, inter-
viewing, decision making.

удк 37.013.42
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2019-16-2-16

Василенко О.М.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки
Харківського національного 
педагогічного університету  
імені Г.с. сковороди

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
соціально-економічні, політичні потрясіння остан-
ніх років в україні сприяли таким негативним соці-
альним явищам, як жорстоке поводження з дітьми, 
насильство над членами сім’ї, зростання соціального 
сирітства, правопорушень і злочинів неповнолітніх. 
також відзначаються стійкі тенденції поширення 
такого явища, як інвалідизація серед неповнолітніх 

(за останні 20 років у нашій державі кількість людей 
зі статусом інваліда збільшилась удвічі).

тому діяльність соціальних працівників з фор-
мування системи соціальної роботи в регіонах 
з профілактики, запобігання насильству в сім’ї, 
з організації повноцінної самореалізації та інте-
грації дітей з проблемами здоров’я в соціум стає 
пріоритетним напрямом. це вимагає посилення 
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концептуальних засад професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів/соціальних пра-
цівників у галузі консультування сімей, дітей та 
їхніх батьків. саме консультування як вид соці-
альної роботи спрямоване на допомогу клієнту, 
щоб вивчити і зрозуміти суть наявної проблеми, 
а також запропонувати різноманітні варіанти, які 
можуть бути використані для вирішення. недо-
статня обізнаність майбутніх фахівців щодо специ-
фіки та методів консультування з соціальних про-
блем зумовлює необхідність підготовки фахівця 
соціальної галузі до роботи у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За умов реалізації нових стратегій розвитку вищої 
освіти в україні особливого значення набуває під-
готовка майбутніх соціальних працівників до кон-
сультування дітей та їхніх батьків вже на етапі 
здобуття професійної освіти у закладах вищої 
педагогічної освіти.

Проблема готовності до професійної діяль-
ності майбутніх соціальних працівників активно 
розроблялася такими зарубіжними дослідниками, 
як р. вільфінг, Ж. джемсоу, Ф. Зайбель, Б. рібо, 
в. сластьонін, Ф. Ширвін, о. Фільшинген. сучасна 
вітчизняна наукова парадигма містить достатньо 
великий фонд наукових праць з підготовки май-
бутніх соціальних працівників, соціальних педа-
гогів, робітників до виконання своїх професійних 
функцій. у сучасних дослідженнях розглядаються 
такі питання, як теоретико-методологічні засади 
професійної підготовки фахівців соціальної 
сфери (р. вайнола, м. васильєва, к. віцукаєва, 
н. кабусь, в. костіна, с. куріна, с. омельченко, 
л. міщик, а. рижанова, о. савченко, с. сисоєва, 
с. Харченко), особливості підготовки до профілак-
тичної (н. сайко, о. тютюнник), реабілітаційної 
(с. курінна, о. рассказова, Ю. чернецька), корек-
ційної (т. Гніда), адаптаційної (Ю. кахіані, в. кос-
тіна), дозвіллєвої (н. максимовська, о. Хендрик) 
роботи з різними верствами населення. це дозво-
лило розширили уявлення про специфіку діяль-
ності соціальних працівників під час виконання 
ними різних професійних функцій. автори підго-
товку майбутніх соціальних педагогів/соціальних 
працівників розглядають як цілісний процес фор-
мування готовності студентів до певної профе-
сійної соціально-педагогічної діяльності, резуль-
тат якого акумулюється в готовності студента як 
фахівця до творчого виконання основних профе-
сійних функцій на основі отриманих теоретичних 
знань і практичної підготовки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. різні аспекти процесу кон-
сультування у науковій літературі висвітлені 
в роботах таких авторів: Г. абрамової, о. Єліза-
рова, Г. макарової, C. Петрушина, л. Пляка, і. Яки-
манскої (психологічний аспект), в. лозова, в. саюк 
(педагогічний аспект), о. Безпалько, в. Бочарова, 

і. Звєрєва, а. капської, Г. лактіонова, с. Харченко 
(соціально-педагогічний аспект). у дослідженнях 
експериментально перевіряються умови підготовки 
соціальних педагогів до консультативної діяльності 
(о. Пожидаєва), форми, методи консультування 
(с. васьківська, Б. ворник, о. Галустова, а. Пав-
ловський). аналіз понять «соціально-педагогічна 
діяльність», «консультування» дозволив о. Пожи-
даєвій визначити консультативну діяльність соці-
ального педагога як організований процес комуні-
кативної взаємодії суб’єктів консультування, під час 
якого соціальний педагог здійснює інформування, 
психолого-педагогічну підтримку для задоволення 
запиту чи вирішення проблеми клієнта [6]. узагаль-
нення представлених вище досліджень дозволило 
з’ясувати, що консультування розглядається як 
один з важливих методів соціальної роботи, а про-
фесійна підготовка соціальних працівників перед-
бачає оволодіння теоретичними основами консуль-
тування, удосконалення цих знань у ході практичної 
діяльності студентів на практиці.

Закон україни «Про соціальні послуги» окрес-
лює коло напрямів надання консультативних 
послуг соціальним працівником. до таких послуг 
належить поліпшення взаємин клієнта з навко-
лишнім соціальним середовищем, допомога 
незахищеним верствам населення, захист прав 
та інтересів осіб, організація навчально-вихов-
ного та корекційного впливів, надання інформації 
про соціальні гарантії, пільги. Згідно з держав-
ним стандартом соціальна послуга консульту-
вання – це комплекс заходів, що здійснюються 
протягом робочого дня суб’єкта, який надає соці-
альні послуги, і спрямовані на створення умов для 
розвитку соціальної компетентності осіб/сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, на 
допомогу в їх подоланні [2].

отже, аналіз теоретичного доробку, його прак-
тичне значення дозволяє дійти висновку про 
наявність підґрунтя для забезпечення якості про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних педаго-
гів до консультативної діяльності, що актуалізує 
проблему збагачення змісту підготовки майбутніх 
соціальних працівників новими сучасними мето-
дами консультативної роботи з різних соціально-
педагогічних проблем.

Мета статті – проаналізувати наукову літера-
туру, розкрити зміст підготовки майбутніх соціаль-
них працівників до консультування з використанням 
методик, орієнтованих на сильні сторони клієнта.

Виклад основного матеріалу. аналіз психо-
лого-педагогічної літератури щодо суті дефініції 
«консультування» дозволив з’ясувати, що його 
розглядають як пораду фахівця з якого-небудь 
питання [4], установу, що надає поради [5], уні-
кальний вид психологічної допомоги – процес вза-
ємодії двох чи більше людей в атмосфері довіри, 
коли спеціальні знання консультанта спрямовані 
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на надання допомоги клієнту в оперативному 
вирішенні проблем, виявленні особистісних ресур-
сів чи створенні перспективних програм розви-
тку [1, с. 219]. Зазначимо, що консультування як 
структуровану (але без тиску) взаємодію (соціаль-
ний педагог – клієнт) усі автори спрямовують на 
забезпечення можливості клієнта свідомо досягти 
позитивних змін в особистому житті з опорою на 
власні ресурси. Проте у галузі вікової психології 
термін «консультування» розкривається і як вид 
допомоги, що має діагностично-рекомендаційний 
характер, є засобом підвищення психологічної 
компетентності педагогів і батьків (і. дубровіна) [3]. 
отже, консультування як кваліфікована допомога 
соціального працівника передбачає роботу з клі-
єнтом в усвідомленні його проблеми, спрямовану 
на пошук шляхів її вирішення, а також орієнтує клі-
єнта на активні зміни в особистому житті для зна-
ходження виходу із складних для нього обставин. 
результатом цього є опанування нової поведінки 
в мікросоціумі.

З огляду на це основною ідеєю теорії і мето-
дики професійної підготовки майбутнього соці-
ального працівника до консультування, а також 
важливим завданням є опанування студентами 
комплексу методик надання консультації клієнтам 
відповідно до їх віку, визначення проблеми, пере-
ведення ресурсного потенціалу клієнта зі стану 
потенційного до актуального.

Першим етапом системи професійної підго-
товки до консультування є сформованість теоре-
тичних знань про сучасні методи консультування 
соціальних проблем. надання більшої кількості 
практичних знань із сучасних методик як інстру-
ментів проведення консультацій проходить у два 
такі етапи: теоретичний (опанування знань на 
аудиторних заняттях), практичний (відпрацювання 
педагогічних знань під час виробничої практики). 
на кожному з цих етапів підготовки майбутніх соці-
альних працівників необхідно поширювати і погли-
блювати методи консультування, які надають 
можливість подолання психоемоційного стресу 
і прийняття рішення відносно можливих або вже 
таких, що склалися, обставин, пов’язаних з життє-
вими складнощами.

у своїй практиці соціальний працівник може опи-
ратися на різні теорії і практичні моделі консульту-
вання, у тому числі і методики, орієнтовані на сильні 
сторони клієнта. до методів консультування а. Пав-
ловський відносить такі методики: мотиваційне 
інтерв’ю, орієнтація на рішення, наративні методи 
(індивідуальні методи), проєктування програм 
«місія здійсненна», «навички дитини», «сімейні 
конференції», «Група підтримки», «дерево життя», 
«Життя як подорож» (групові методи) [7]. саме ці 
методики, на думку а. Павловського, під час кон-
сультування не покладають основну відповідаль-
ність на самого клієнта (дитину), а з позиції співп-

раці підтримують його ресурс до подолання стресів 
і складних життєвих обставин.

надамо характеристики методик, спрямова-
них на підтримку сильних сторін дитини. моти-
ваційне інтерв’ю фокусується на різноплановому 
ставленні до змін поведінки, концентруючись на 
процесі мотивації, яка сприяє змінам, що відпо-
відають цінностям людини. мотиваційне інтерв’ю 
включає такі компоненти: розмова щодо зміни 
(консультування, терапія, метод комунікації), 
колаборативный підхід (особистісна орієнтова-
ність, партнерство, повага автономії), спонукання 
до опертя на життєві цінності, мотивацію (вияв-
лення аргументів на користь зміни, можливість 
взяти відповідальність на себе, зобов’язання до 
змін), підтримка самоефективності (віра клієнта 
у власні сили, підтримка ресурсів клієнта, які 
у нього вже є). основою цієї методики є взаємодія 
соціального працівника з клієнтом, неконфронта-
ційна техніка консультування, яка полягає в тому, 
що, помітивши опір клієнта, консультант не всту-
пає в конфронтацію, а йде за ним. обов’язково 
вибудовуються відмінності, тобто звернення уваги 
клієнта на невідповідність між тим, де він хоче 
бути, і тим, де він зараз перебуває.

методика консультування, орієнтована на 
рішення, ґрунтується на пошуку і створенні 
рішень, а не на аналізі і пошуку причин виник-
нення проблем. у фокусі уваги перебувають 
рішення, надії, ресурси, сильні сторони і позитивні 
винятки із життя клієнта. для вирішення проблеми 
терапевтична бесіда фокусується на тому, що клі-
єнт хотів би змінити. доводиться, що зміни – це 
те, чого він може досягти і підтримувати надалі. 
вибір змін повинен бути важливим для клієнта. 
ці зміни мають бути сформульовані в конкретних 
поведінкових термінах, досяжні в контексті реаль-
ного життя клієнта. вони мають сприяти появі 
нових моделей поведінки, вчинків і вимагати від 
клієнта серйозної роботи. взаємодія соціального 
педагога і клієнта ґрунтується в консультуванні на 
таких технічних прийомах: якщо щось не зламано, 
не лагодьте це (не змінювати нічого, що добре); 
якщо щось працює, робіть це більше (посилена 
увага до успішних рішень); якщо щось не працює, 
спробуйте зробити щось інше (вирішення про-
блем дає базу для нових рішень); рішення можуть 
бути складними, комплексними, але не пови-
нні бути дуже простими, не потребувати значних 
зусиль; рішення не обов’язково прямо пов’язані 
із заявленою проблемою; мова опису рішень від-
різняється від мови опису проблем (в описі про-
блеми йде орієнтація на минуле і на пошук при-
чин, а в описі рішення – на майбутнє, можливості, 
наміри, мрії); немає проблем, які існують постійно, 
завжди є винятки (згадка моментів, коли проблема 
була менш гостра); майбутнє створюється в ході 
спільного обговорення з іншими людьми (ідеї 
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соціального конструктивізму полягають у тому, що 
події конструюються як процес спільного констру-
ювання рішень). методика консультування, орієн-
тована на рішення, має такі особливості: питання, 
орієнтовані на сьогодення і майбутнє, замість 
питань про минуле; використання шкали (оцінка 
нинішнього стану справ щодо бажаних цілей, 
самостійне вимірювання і оцінка своїх результа-
тів за шкалою від 0 до 10, де 10 – бажане май-
бутнє, а 0 – найгірший стан справ, обґрунтування 
оцінки після змін); питання про диво (уявити, що 
чудо сталося, для фокусування клієнтів на меті, 
допомога їм у міркуваннях про можливості, яких 
вони раніше не припускали); питання про винятки 
(фокусування на винятках, тобто моментах, 
коли проблема могла б проявитися, але не про-
явилася); питання про опанування (питання подо-
лання та дослідження поведінки клієнта для ство-
рення умов попередження рецидиву); компліменти 
(фокусування на сильних сторонах клієнта, під-
креслення позитиву в поведінці клієнта для поліп-
шення ситуації. Замість питання «чому <…>?», які 
часто ставлять людину в оборонну позицію, кон-
сультант ставить питання «Як <…>?»).

методика консультування наративів – це роз-
повідь, яка містить послідовність подій у часі, 
об’єднаних однією спільною темою і сюжетом. 
клієнт описує власне життя так, як він хотів би 
бачити своє життя, життя близьких, життя в світі. 
опис історії дозволяє дізнатися, що цінує людина 
в житті, на що сподівається, які її життєві цінності. 
історії є більш переконливими і бажаними, коли 
вони насичені описами подій і мають тенденції 
домінувати в житті клієнта, приводять до реа-
лізації намірів, досягнення мети. методика кон-
сультування наративів ґрунтується на метафорі 
наративу щодо створення умов для насичених 
історій суб’єкта, допомозі в усвідомленні обме-
женості впливу домінантної проблемної історії та 
формуванні переконання, що історія є бажаною. 
для цього необхідно допомогти клієнтові створити 
пов’язаний загальною ціннісною темою і яскравий, 
живий опис цієї історії, відтворити послідовність 
подій в минулому, сьогоденні і можливому майбут-
ньому. це допоможе клієнту протистояти наслід-

кам впливу проблеми на життя і підтримувати рух 
в позитивному напрямі.

Висновки. отже, відпрацювання методів кон-
сультування під час виробничої практики (другий 
етап підготовки майбутніх соціальних працівників) 
дозволить студентам опанувати та інтегрувати набуті 
знання у практичній професійній соціально-педа-
гогічній діяльності з різними категоріями клієнтів, 
надавати консультативну допомогу, а саме: визна-
чати технологію консультативної взаємодії з опорою 
на сильні сторони, встановлювати комунікативні від-
носини, оцінювати проблему клієнта з перспективою 
вирішення. можливість використання в індивідуаль-
ній консультативній роботі з клієнтом методик, орієн-
тованих на сильні сторони клієнта, сприяє розгляду 
шляхів допомоги людині в соціальному контексті із 
залученням до роботи найближчого оточення клі-
єнта, що може становити необхідний ресурс для 
початку і підтримки змін у житті клієнта.

Подальшого розгляду потребує проблема кон-
сультування сім’ї з використанням методик опертя 
на сильні сторони клієнта.

БІБлІОГРАФІЧНиЙ СПиСОК:
1. все про соціальну роботу : навчально-енци-

клопедичний словник-довідник / за наук. ред. проф. 
в.м. Пічі. вид. 2-ге, виправлене, перероблене та 
доповнене. львів : «новий світ – 2000», 2013. 616 с.

2. державний стандарт консультування, затвер-
джений міністерством соціальної політики україни 
2013 року. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/
uk/publish/article?art_id=153555&cat_id=102036

3. дубровина и.в. Школьная психологическая 
служба. москва : Педагогика, 1991. 232 с. 

4. івченко а.о. тлумачний словник української 
мови. Харків : Фоліо, 2006. 540 с.

5. ожегов с.и. словарь русского языка / под 
ред. н.Ю. Шведовой.18-е изд. москва : русс. яз., 
1986. 797 с.

6. Пожидаєва о.в. Характеристика змісту соці-
ально-педагогічної консультативної взаємодії і тех-
нологічних етапів консультативної бесіди. Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей з особли-
вими потребами. 2008. № 5. с. 418-426.

7. Павловский а.и. социальная работа 
с подростками с опорой на сильные стороны : 
практическое пособие. киев, 2015. 110 с.



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

83

  Соціальна педагогіка

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ МОДЕлЮВАННя СиСТЕМи  
СОЦІАльНО-ПЕДАГОГІЧНОї РОБОТи ЩОДО ПРЕВЕНЦІї  
СОЦІАльНОГО СиРІТСТВА В ТЕРиТОРІАльНІЙ ГРОМАДІ МІСТА
ORGANIZATIONAL MODELING OF THE SYSTEM  
OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL wORK ON PREVENTION  
OF ORPHANHOOD IN URBAN TERRITORIAL COMMUNITY

У дослідженні за допомогою методу орга-
нізаційного моделювання представлено 
структурно-функціональну модель системи 
соціально-педагогічної роботи із превенції 
соціального сирітства в територіальній 
громаді міста, визначено й обґрунтовано 
структурні компоненти системи (цільовий, 
об’єкт-суб’єктний, змістовий, технологіч-
ний, середовищний і ресурсний), для кожного 
з яких розроблено новий зміст і встанов-
лено взаємозв’язки. Розкриваючи цільовий 
компонент системи, автор наголошує на 
важливості створення превентивного соці-
ально-підтримуючого середовища сім’ї та 
дитини в територіальній громаді міста, 
яке сприятиме ефективному виконанню 
сім’єю всього комплексу соціальних та соці-
алізуючих функцій по відношенню до дитини, 
забезпеченню її гідного життя, виховання, 
розвитку, соціалізації і самореалізації, недо-
пущенню ситуації відмови від дитини, її без-
доглядності чи безпритульності. У дослі-
дженні зазначено, що зміст процесу превенції 
соціального сирітства з точки зору сис-
темно-комплексної організації має чотири 
рівні: перший – базовий – забезпечення 
державою гідного соціально-економічного 
рівня життя і благополуччя всіх громадян 
шляхом прийняття необхідного законодав-
ства, запровадження державної соціальної 
політики і моделі (системи) захисту сімей, 
дітей та молоді; другий – превентивний 
(рівень соціально-педагогічної превенції), що 
включає: 1) соціально-педагогічний (превен-
тивний, докризовий) патронат, який перед-
бачає соціально-педагогічну роботу з усіма 
соціально здоровими і соціально вразливими 
сім’ями; 2) соціальний (кризовий) патро-
нат – робота з кровною (біологічною) сім’єю 
та розвиток інституту патронатної сім’ї; 
третій рівень – профілактичний (рівень 
соціально-педагогічної профілактики), до 
якого входить: 1) сімейний патронат (про-
філактика вторинного сирітства) – соці-
ально-захисна діяльність щодо дітей з амо-
ральних (антисоціальних) сімей, їх вилучення 
і влаштування у сім’ї тимчасового пере-
бування, підготовка кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-вихователі, створення 
інституту прийомних сімей, дитячих будин-
ків сімейного типу; 2) постінтернатний 
патронат – профілактика реплікативного 
(повторного сценарію) сирітства, що вклю-
чає роботу з випускниками-вихованцями 
інтернатних установ віком до 23 років; 
четвертий рівень – реорганізаційно-мобілі-
заційний, що передбачає: 1) реформування 
державної інтернатної системи шляхом 
реорганізації державних інтернатних уста-
нов у різнопрофільні центри соціально-педа-
гогічної підтримки сімей, дітей та молоді, 
створення мережі спеціалізованих соціаль-
них центрів допомоги сім’ям різних форм 
власності; 2) професійну підготовку (пере-
підготовку, підвищення кваліфікації) фахівців 
соціальної сфери до здійснення соціальної 

(соціально-педагогічної) превенції соціаль-
ного сирітства в умовах територіальної 
громади міста.
Ключові слова: організаційне моделювання, 
система соціально-педагогічної роботи із 
превенції соціального сирітства в територі-
альній громаді міста, компоненти системи.

Research contains the presentation of structural 
and functional model of the system of social 
and pedagogical work on prevention of social 
orphanhood in urban territorial community with 
the help of the organizational modeling method. 
Structural system components (target, subject-
object, content and technological, environment, 
resource) have been distinguished in the article 
and for each of them new context and links 
have been also created. Showing the context 
component, the author reveals the importance 
of creation of preventive socially supportive 
environment on family and childin urban terri-
torial community, which will contribute to effec-
tive fulfillment of all the complex of social and 
socializing functions by the family on a child, 
providing him with decent life, education, devel-
opment, socializing, self-realization, avoiding 
the situation of giving up the baby, its neglect 
and homelessness. Research determines, 
that the content of the process of prevention 
of social orphanhood in terms of system and 
complex organization, has 4 levels: the first – 
basic – government providing with decent social 
and economy standard of living and prosperity 
of all citizens by passing necessary legislation, 
implementation state social policy and model 
(system) of protection of families, children and 
youth; second – preventive (level of social 
and pedagogical prevention), which includes: 
1) social and pedagogical (preventive, pre-cri-
sis) patronage, which provides social and peda-
gogical work with all socially healthy and socially 
vulnerable families; 2) social (pre-crisis) patron-
age, that is, work with biological (birth) family 
and development of the institute of families of 
patron educators (family of temporary admis-
sion of a child while active work with its bio-
logical family)); third level – level of prevention 
(social and pedagogical work), which includes: 
1) family patronage (prevention of secondary 
orphanhood) – social and protective activity 
towards children from anti-moral and anti-social 
families, their removal and placing with families 
of temporary admission, institutions of social 
protection of children, deprived of parental care, 
aimed to their further placing with a foster fami-
lies, family type children’s homes, other family 
forms of education; 2) post-institutional patron-
age – prevention of replicating (repeating script) 
of orphanhood, which includes work with gradu-
ates of boarding institutions (aged under 23); 
forth level – reorganization and mobilization, 
which provides: 1) reforming of state boarding 
system by reorganization of state foster institu-
tions into multi-professional centers, children 
and youth, creation of a net of specialized social 
family help centers various forms of ownership; 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
системні явища, що належать до соціальної педа-
гогіки, є вкрай складними. об’єктами їхнього дослі-
дження виступають «діти» і «соціум», які, у свою 
чергу, являють собою матеріальні і динамічні сис-
теми, що розвиваються. саме тому в дослідженні 
таких систем на допомогу приходить системний 
аналіз, або системний підхід.

варто наголосити, що реалізація системного 
підходу передбачає вивчення об’єкта з точки зору 
його внутрішніх і зовнішніх системних властивос-
тей і зв’язків, а саме виявлення: а) елементів дослі-
джуваного об’єкта; б) компонентів, причетних до 
досягнення головної мети його функціонування 
і розвитку; в) зовнішніх і внутрішніх системоутворю-
ючих чинників; г) зв’язків; д) структури об’єкта. тому 
обов’язковим результатом використання системного 
підходу є опис зазначених характеристик досліджу-
ваного феномена [1, с. 52], який можна здійснити 
шляхом проектування та організаційного моделю-
вання, що і стане нашим подальшим кроком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
серед українських та зарубіжних науковців, які 
приділяли увагу системному методу прогнозу-
вання, проектування та організаційного моде-
лювання систем різноманітних явищ та проце-
сів сучасної реальності, а саме прогнозуванню 
й проектуванню педагогічних (виховних) і соці-
ально-педагогічних систем, можна назвати о. Без-
палько, в. докучаєву, в. Загвязинського, р. іскан-
дрову, о. караман, с. коношенко, о. остапчук, 
с. омельченко, в. сластьоніна, в. тесленко та 
ін.; вивченню організації й функціонування живих 
соціальних систем та їхніх видів – с. архангель-
ського, а. Бакурова, о. Богданова, в. воронцова, 
с. Зульфугарова, Ф. капру, н. луманна, дж. міл-
лера, Г. ніколіса, т. Парсонса, і. Пригожина, 
л. сергєєва, Ю. черняка, інших; моделюванню 
відкритих і динамічних, складних систем – л. фон 
Берталанфі, р. Габдареєва, в. ешбі, в. Панченко, 
Ю. сурміна, д. Хусаінова, і. Харченко, а. Шатирко 
та багатьох ін. дослідників.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як показав аналіз наукових 
джерел, теорія проектування включає в себе зна-
ння з визначення методів діяльності та технологій 
її організації, способів взаємодії під час прийняття 
рішень із вирішення соціальних проблем, підходів 
до документування, аналізу існуючих рішень та 
з умінь комплексно, доцільно й ефективно вико-
ристовувати розроблені рішення для розв’язання 
подібних проблем, побудови нових систем і їхніх 
частин [2, с. 121].

Проект у соціальній педагогіці – це можливість 
реального практичного перетворення соціально-
педагогічного процесу. тому у проекті розробля-
ються конкретні впливи на соціально-педагогічний 
процес, які можуть організувати конкретні люди. 
тим самим конкретна адресність проекту – також 
один із принципів цієї діяльності.

аналіз специфіки соціального проектування 
в україні дозволяє говорити про дві можливі стра-
тегії соціально-педагогічного проектування як різ-
новиду соціального. Перша стратегія пов’язана 
із традиційним проектуванням за прототипами, 
коли існують конкретні моделі (зразки, аналогії, 
тощо) тієї чи іншої діяльності, на які орієнтуються 
як на якусь точку відліку прийнятих рішень. друга 
стратегія соціально-педагогічного проектування 
пов’язана з тим, що прототипу немає. у кращому 
випадку існує якийсь ідеал, шлях до якого невідо-
мий, тому можуть виникати помилки і прорахунки, 
але саме друга стратегія і стане основою для 
моделювання системи соціально-педагогічної пре-
венції соціального сирітства в даному дослідженні, 
а подальша її експериментальна апробація, в умо-
вах територіальної громади міста, допоможе від-
шукати ефективний алгоритм, дієвий механізм 
досягнення мети превенції соціального сирітства.

Мета даної статті полягає в моделюванні сис-
теми соціально-педагогічної роботи із превенції 
соціального сирітства в територіальній громаді 
міста, що передбачає визначення й обґрунтування 
структурних компонентів системи, розкриття 
їхнього змісту та системних зв’язків.

Виклад основного матеріалу. розкриваючи 
мету дослідження, важливо зазначити, що у сучас-
них педагогічних та соціально-педагогічних дослід-
женнях моделювання розглядається в тісному 
взаємозв’язку з методами прогнозування й про-
ектування і виступає їхнім невід’ємним процедур-
ним етапом (етапом прогностичного моделювання) 
(в. докучаєва [3, с. 17], в. Загвязинський [4] та ін.).

моделювання – це наукова теорія побудови 
і реалізації моделей, за допомогою яких дослі-
джуються явища і процеси у природі і суспіль-
ному житті. досліджуючи будь-яке явище (про-
цес, об’єкт), ми подумки створюємо у свідомості їх 
моделі [5, с. 224]. організаційні моделі – це допо-
міжний науково-аналітичний засіб пошуку, обґрун-
тування, вибору раціональних рішень організацій-
них структур управління процесами, що сприяє 
підвищенню ефективності та результативності 
модельованого процесу.

використовуючи метод організаційного моде-
лювання щодо системи превенції соціального 

2) professional training (retraining, skills devel-
opment) of specialists of social sphere for real-
ization of social pedagogical prevention of social 
orphanhood in urban territorial community.

Key words: organizational modeling, system of 
social and pedagogical work on prevention of 
social orphanhood in urban territorial community, 
system components.
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сирітства в територіальній громаді міста, ми 
виходимо з теоретичних уявлень про дефініцію 
«модель». модель (фр. modèle, від лат. modulus ‒ 
«міра, аналог, зразок») ‒ це система, дослідження 
якої служить засобом для отримання інформа-
ції про іншу систему [6, с. 48]; уявлення деякого 
реального процесу, пристрою або концепції [7]. 
модель ‒ це абстрактне уявлення реальності 
в будь-якій формі (наприклад, у математичній, 
фізичній, символічній, графічній або дескриптив-
ній), призначене для розкриття певних аспектів 
цієї реальності, яке дозволяє отримати відповіді 
на питання, що досліджуються [8, с. 80]. модель 
виступає робочим інструментом, що дозволяє 
побачити внутрішню структуру об’єкта або про-
цесу, систему чинників, що на неї впливають, 
ресурсного забезпечення розвитку й на основі 
виявлених тенденцій розвитку, екстраполюючи їх 
на майбутнє й вносячи зміни й у саму структуру, й 
в умови її функціонування, подумки прогнозувати 
й «програвати» можливості й наслідки різних видів 
нововведень. іншими словами, модель забезпе-
чує прогноз і робить його повним і обґрунтованим. 
у цьому знаходить своє відбиття прагматична 
функція моделювання [9].

ураховуючи те, що предметом нашого експери-
ментального дослідження на даному етапі – етапі 
прогнозування, є моделювання системи соці-
ально-педагогічної роботи із превенції соціаль-
ного сирітства в умовах територіальної громади 
міста, це вимагає від нас: перетворення досліджу-
ваної системи або її розбудови за допомогою інно-
ваційної діяльності, яка пов’язана з введенням 
нових елементів системи або наданням вже існу-
ючим елементам інноваційної сутності; вдоскона-
лення існуючих зв’язків між ними за вертикальним 
та горизонтальним принципами; використання 
механізму «згортання складного» для оперування 
основними структурними компонентами на кон-
кретному ієрархічному рівні тощо [3; 9].

моделюючи превентивну діяльність щодо соці-
ального сирітства у громаді міста, ми повинні врахо-
вувати, що «діяльність, як об’єкт моделювання, спе-
цифічна вже тим, що вона може бути представлена 
і як структура, і як процес» [10]. а тому в контексті 
моделювання системи превентивної діяльності 
далі ми будемо говорити про структурно-функ-
ціональну модель системи превенції соціального 
сирітства в територіальній громаді міста.

необхідно зазначити, що системний підхід 
дозволяє розглядати явище з усіх сторін, а органі-
заційне моделювання допомагає зробити цей про-
цес більш послідовним. виділяють три площини 
розгляду системи: структурну, функціональну та 
площину динаміки [11, с. 190; 12, с. 165; 13].

для того щоб розглянути структурну площину 
системи, необхідно: виділити основні елементи 
(компоненти) системи; описати їхні властивості; 

визначити зв’язки між цими елементами (компо-
нентами); з’ясувати, до якої більш широкої сис-
теми належить та система, яку розглядаємо ми 
і які більш дрібні системи входять до її складу. 
розглядаючи функціональну площину системи, 
необхідно: визначити функції елементів системи; 
визначити функції досліджуваної системи в сис-
темі більш вищого порядку; виявити закономір-
ності функціонування системи. а для того щоб 
дослідити систему у площині динаміки, необхідно: 
визначити детермінанти системи – чинники, що 
впливають на структуру системи, її зміни; розгля-
нути зміни системи у часі (виникнення, автономі-
зація, еволюціонування, створення собі подібних, 
зникнення, виникнення нової системи); розглянути 
взаємодію системи з оточуючим світом [11, с. 190].

розкриваючи структурну площину системи 
соціально-педагогічної роботи із превенції соці-
ального сирітства в територіальній громаді міста, 
ми виходимо з того, що структура соціальної сис-
теми – це спосіб взаємозв’язку взаємодіючих у ній 
підсистем, компонентів та елементів, що забез-
печує цілісність системи. моделюючи систему 
соціально-педагогічної роботи із превенції соці-
ального сирітства в територіальній громаді міста 
та розкриваючи її системні властивості, серед 
основних структурних компонентів (елемен-
тів) досліджуваної системи ми виділяємо цільо-
вий, об’єкт-суб’єктний, змістовий, технологічний, 
середовищний і ресурсний компоненти, кожному 
з яких надамо коротку загальну характеристику.

Характеризуючи цільовий компонент сис-
теми, потрібно зазначити, що мета є основним інте-
гратором елементів у живій природі на високому 
рівні розвитку і одним із провідних системоутворю-
ючих чинників у соціальних системах [1, с. 51]. мета 
являє собою «усвідомлене передбачення бажа-
ного результату діяльності, яке зумовлює пошук 
засобів і шляхів його досягнення» [14, с. 371]. 
Фактично мета означає стан у майбутньому, який 
можливо змінити відносно теперішнього та варто, 
бажано або необхідно досягнути [15, с. 461]. своєї 
конкретності мета набуває в завданнях, оскільки 
в них визначаються практичні дії, які треба здій-
снити фахівцям соціальної сфери, членам гро-
мади, органам місцевого самоврядування тощо, 
щоб вирішити проблему [16, с. 208]. отже, цільо-
вий компонент досліджуваної системи включає 
мету, завдання та результат соціально-педа-
гогічної роботи із превенції соціального сирітства 
в територіальній громаді міста.

Формулюючи мету соціально-педагогічної 
роботи із превенції соціального сирітства в міській 
громаді, ми акцентуємо увагу на створенні пре-
вентивного соціально-підтримуючого середовища 
сім’ї та дитини в територіальній громаді міста, яке 
сприятиме ефективному виконанню сім’єю всього 
комплексу соціальних та соціалізуючих функцій 
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по відношенню до дитини щодо забезпечення її 
гідного життя, виховання, розвитку, соціалізації 
і самореалізації, недопущення ситуації відмови 
від дитини, її бездоглядності чи безпритульності.

Завданнями соціально-педагогічної роботи із 
превенції соціального сирітства в територіальній 
громаді міста є: 1) організація міжвідомчої вза-
ємодії суб’єктів громади міста в рамках превен-
тивної стратегії і тактики, спрямованої на: просвіту 
і підготовку молоді до усвідомленого батьківства; 
активну підтримку молодих сімей і батьків та фор-
мування в них відповідального батьківства; раннє 
виявлення сімейного неблагополуччя, укріплення 
сім’ї, допомогу в розвитку та вихованні дітей; орга-
нізацію сімейного дозвілля; 2) створення освітніх 
(просвітницьких), культурно-виховних, соціально-
психологічних, рекреаційних, соціально-правових, 
соціально-побутових, інших умов, спрямованих на 
активізацію взаємодії суб’єктів громади міста і сімей, 
дітей, молоді з метою випередження розвитку ситу-
ації сімейного неблагополуччя, запобігання причи-
нам, провокуючим виникнення явища соціального 
сирітства, дитячої бездоглядності і безпритульності 
через залучення ресурсів суб’єктів громади, сім’ї та 
особистості на засадах соціального партнерства.

Результатом є локалізація причин виникнення 
явища соціального сирітства соціально-педагогіч-
ними засобами і зменшення чисельності сімей, дітей 
та молоді групи ризику по соціальному сирітству.

деталізуючи об’єкт-суб’єктний компонент 
системи соціально-педагогічної роботи із превен-
ції соціального сирітства в умовах територіальної 
громади міста, що включає основних учасників 
превенції соціального сирітства, можемо зазна-
чити, що об’єктами соціально-педагогічної пре-
венції виступають:

– по-перше, підлітки, молодь, яка не перебу-
ває у шлюбі; всі сім’ї з дітьми: соціально здорові, 
соціально вразливі (проблемні) сім’ї; сім’ї груп 
ризику із соціального сирітства з моменту вагіт-
ності й народження дитини – сім’ї і діти у сЖо 
(кризові), асоціальні сім’ї; сім’ї «маленьких мам»; 
неповні сім’ї (одинокі матері, батьки); об’єктами 
соціально-педагогічної профілактики соціаль-
ного сирітства – соціально небезпечні (аморальні, 
антисоціальні) сім’ї з дітьми; діти, які залишилися 
без піклування батьків та прийомні сім’ї, дБст, 
в яких виховуються діти-сироти та діти, позбав-
лені батьківського піклування; сім’ї опікунів, 
піклувальників, усиновителів, патронатних вихо-
вателів; колишні вихованці інтернатних закладів 
та прийомних сімей віком до 23 років. важливо 
зазначити, що визначені нами об’єкти соціально-
педагогічної превенції і профілактики соціального 
сирітства поступово, в ході системної роботи, 
повинні перетворитися у суб’єкти, спроможні про-
являти активність щодо допомоги і самодопомоги 
в ситуації ризику соціального сирітства;

‒ по-друге, причини виникнення ризику соціаль-
ного сирітства, які ми розглядаємо як сукупність 
різного роду протиріч, що можуть провокувати 
появу або породжують складні життєві обставини 
сімей із дітьми, характер яких від соціально-еконо-
мічного, побутового, соціокультурного до медико-
правового, психолого-педагогічного спрямування.

основним структурним елементом системи 
соціально-педагогічної роботи із превенції соці-
ального сирітства в територіальній громаді міста 
є її суб’єкти.

суб’єкт (лат. subjectum те, що лежить внизу, 
перебуває в основі), з точки зору філософії,– «це 
носій діяльності, що пізнає світ навколо себе та 
впливає на нього; це особа, організована група 
осіб, соціальна, етнічна та політична спільнота, 
суспільство загалом, що здійснюють властиву їм 
активну діяльність, спрямовану на практичне пере-
творення предметної дійсності, теоретичне й духо-
вно-практичне освоєння об’єктивної реальності; 
…суб’єкт вступає у взаємодію з об’єктом, намага-
ючись його пізнати, і перетворює його, створюючи 
корпус знань про об’єкт» [14, с. 613]. необхідно 
зазначити, що суттєвою ознакою процесу пре-
венції соціального сирітства є полісуб’єктність, 
тобто включення у взаємодію щодо попередження 
даного явища різноманітних соціальних інститу-
тів (державних закладів і громадських об’єднань), 
окремих фахівців соціальної сфери (соціальних 
педагогів, соціальних працівників, психологів, 
тощо), які утворюють суб’єкт системи соціально-
педагогічної роботи із превенції соціального сиріт-
ства в територіальній громаді міста.

розглядаючи територіальну громаду міста 
як середовище превенції соціального сирітства, 
основними суб’єктами превенції у громаді можуть 
виступати:

1) державні і комунальні, а також приватні 
заклади дошкільної, загальної середньої, профе-
сійно-технічної та вищої освіти;

2) органи і заклади соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді (комісії з питань захисту прав 
дитини, служби у справах дітей), соціальні цен-
три різних форм власності, серед яких: центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; цен-
три соціально-психологічної допомоги; соціальні 
центри матері та дитини; центри соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей (притулки для дітей); 
соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; центри 
«укріплення сім’ї»; кризові, консультаційні центри;

3) центри розвитку громад; ресурсні центри тощо;
4) заклади культури, діяльність яких спрямо-

вана на створення умов для забезпечення роз-
витку творчості людини та задоволення інтелек-
туальних, духовних, культурних потреб громадян, 
організацію її змістового дозвілля (будинки куль-
тури, дитячо-юнацької творчості, палаци мис-
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тецтв, театри, музеї, кінотеатри, виставкові цен-
три, центри дозвілля, клуби відпочинку тощо);

5) медичні установи і заклади, а саме: жіночі 
консультації та пологові будинки і школи відпо-
відального батьківства при них; клініки дружні до 
молоді при міських поліклініках і сімейні лікарні;

6) органи національної поліції превенції, під-
розділи ювенальної превенції (підрозділи націо-
нальної поліції україни у справах дітей);

7) об’єднання громадян, недержавні некомер-
ційні громадські організації світського і релігійного 
характеру, сусідські об’єднання, клуби активних 
батьків, волонтерів та ін., які пріоритетною метою 
своєї діяльності декларують соціальну підтримку 
та допомогу дітям, молоді та сім’ям;

8) міські органи місцевого самоврядування та 
виконавчої влади: рада міста, району в місті; вико-
навчі органи ради (виконавчими органами… місь-
ких, районних у містах (у разі їх створення) рад є 
їхні виконавчі комітети, відділи, управління та інші 
створювані радами виконавчі органи [17]), а саме: 
(служби у справах дітей; управління (відділи) освіти; 
управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту, 
охорони здоров’я, культури, соціального захисту.

названі вище суб’єкти превенції соціального 
сирітства мають рівневу структуру і в залежності від 
відомчої підпорядкованості можуть бути віднесені 
до трьох рівнів: 1) державного (державні інститути, 
міністерства і відомства та підпорядковані ним дер-
жавні заклади, установи, міжвідомчі комісії тощо); 
2) регіонального (територіальні органи та їхні 
структурні підрозділи на рівні областей, м. києва 
та севастополя); 3) місцевого (органи місцевого 
самоврядування, сільські, міські, селищні, районні 
адміністрації, виконавчі органи влади та їх служби, 
комунальні заклади різних форм власності, серед 
яких: освітні, виховні, психологічні, медичні, спор-
тивні, мистецькі, соціально-захисні, інформаційні, 
виробничі; громадські, релігійні заклади, установи 
й організації; окремі громадяни, волонтери тощо).

конкретизуючи означені рівні щодо виконую-
чих суб’єктами функцій на кожному з них, можна 
визначити чотири рівні суб’єктів превенції соці-
ального сирітства: соцієтарний, відомчий, соці-
ально-педагогічний та персональний.

Соцієтарний рівень включає соціальні інсти-
тути (економічні, державні (політичні, правові, 
опіки і піклування, уповноваженого з прав дитини 
(людини)), інститут шлюбу і сім’ї, освіти і куль-
тури, охорони здоров’я, релігії), державні органи 
виконавчої влади: міністерства, відомства, підпо-
рядковані їм служби, агентства тощо, які в межах 
базового рівня превенції – державної соціальної 
політики захисту сімей, дітей та молоді, гаран-
тують наявність і реалізацію відповідних законо-
давчих, нормативно-правових актів нашої країни 
і міжнародного співтовариства та ініціатив превен-
тивного характеру у суспільстві.

суб’єктами відомчого рівня є регіональні 
(обласні) й місцеві (муніципальні, комунальні) 
відомства та підпорядковані ним заклади, уста-
нови, які ми зазначали на регіональному і місце-
вому рівні відомчого підпорядкування суб’єктів, 
що розробляють і впроваджують механізми дер-
жавної соціальної політики захисту сімей, дітей 
та молоді на рівні територіальної громади міста, 
а також формують комплекс соціальних програм 
превентивного спрямування із урахуванням спе-
цифіки потреб територіальної спільноти щодо 
розв’язання проблеми соціального сирітства 
і втілюють їх у життя громади за допомогою соці-
альних проектів, різноманітних заходів соціокуль-
турної інтервенції, інформаційно-просвітницьких 
і благодійних акцій, соціальних ініціатив тощо.

на соціально-педагогічному рівні суб’єктами 
превенції соціального сирітства виступають 
конкретні заклади, установи: освітні – державні 
і приватні заклади дошкільної, загальної середньої, 
професійно-технічної та вищої освіти; соціальної 
підтримки і допомоги, серед яких: органи і заклади 
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (комісії 
з питань захисту прав дитини, служби у справах 
дітей), соціальні центри різних форм власності, 
серед яких: центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді; центри соціально-психологічної допо-
моги; соціальні центри матері та дитини; центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей (притулки 
для дітей); соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; цен-
три «укріплення сім’ї»; кризові, консультаційні цен-
три тощо), що ведуть соціально-педагогічну роботу 
із превенції соціального сирітства з дітьми та їх 
сім’ями, молоддю у мікрорайонах міста.

на персональному рівні суб’єктами превенції 
соціального сирітства є сім’ї, самі діти і молодь, 
їх референтні групи, тощо, які виступають і як 
суб’єкти, і як об’єкти соціально-педагогічної пре-
венції соціального сирітства. на даному рівні здій-
снюється: взаємодія дітей (молоді) один із одним, 
із метою надання необхідної допомоги дітям 
(молодим людям), які її потребують, опинившись 
у сЖо або на межі ризику її виникнення; вза-
ємодія батьків із дитиною, з метою налагодження 
духовно-емоційного контакту, який є запорукою 
запобігання та розв’язання різноманітних проблем 
дитини або тих, що можуть виникати між батьками 
і дитиною і провокувати ризик соціального сиріт-
ства; самовиховання – виховний вплив дитини, 
окремого члена сім’ї на саму (самого) себе в різ-
них обставинах, коли вони виступають і як суб’єкт, 
і як об’єкт виховного впливу у процесі протисто-
яння ризикам соціального сирітства.

розкриваючи змістовий компонент системи 
соціально-педагогічної роботи із превенції соці-
ального сирітства в територіальній громаді міста, 
варто наголосити, що процес превенції соціального 
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сирітства, з точки зору системно-комплексної 
організації, являє собою систему заходів, спрямо-
ваних на запобігання ризикам виникнення склад-
ної життєвої ситуації сім’ї, особистості, раннє вияв-
лення її причин та локалізацію явища соціального 
сирітства, що має чотири рівні:

1) перший – базовий – забезпечення держа-
вою гідного соціально-економічного рівня життя 
і благополуччя всіх громадян шляхом прийняття 
необхідного законодавства, запровадження дер-
жавної соціальної політики і моделі (системи) 
захисту сімей, дітей та молоді;

2) другий – превентивний (рівень соціально-
педагогічної превенції), що включає: 1) соціально-
педагогічний (превентивний, докризовий) патро-
нат, який передбачає соціально-педагогічну 
роботу з усіма соціально здоровими і соціально 
вразливими сім’ями, надання їм освітніх (просвіт-
ницьких), соціально-виховних, рекреаційних, соці-
ально-правових послуг та психолого-педагогічної 
допомоги й підтримки; 2) соціальний (кризовий) 
патронат, тобто роботу з кровною (біологічною) 
сім’єю (на ранніх стадіях неблагополуччя у «вия-
вительному» (вчасно виявлені), а не лише «заяви-
тельному» (самі звернулися) режимі та розвиток 
інституту патронатної сім’ї (сім’ї тимчасового 
перебування дитини, під час активної роботи з її 
біологічною сім’єю));

3) третій рівень – профілактичний (рівень 
соціально-педагогічної профілактики), до якого 
входить: 1) сімейний патронат (профілактика 
вторинного сирітства) – соціально-захисна 
діяльність щодо дітей з аморальних (антисоці-
альних) сімей, їх вилучення і влаштування в сім’ї 
тимчасового перебування, заклади соціального 
захисту дітей (притулки для дітей, центри соці-
ально-психологічної реабілітації, центри соці-
альної підтримки дітей та сімей тощо), надання 
статусу «дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання», включення до єдиного реєстру банку 
даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, з метою їх подальшого вла-
штування у прийомні сім’ї, дБст, інші сімейні 
форми виховання та деінституціалізація держав-
ної інтернатної системи (підготовка кандидатів 
у прийомні батьки та батьки-вихователі, ство-
рення інституту прийомних сімей, дитячих будин-
ків сімейного типу; а також – робота із сім’ями, 
які взяли на виховання дітей з дитячих будинків, 
інтернатних закладів (їхній психолого-педаго-
гічний і соціальний супровід щодо виключення 
випадків повернення дитини); 2) постінтернат-
ний патронат – профілактика реплікативного 
(повторного сценарію) сирітства, що включає 
роботу з випускниками-вихованцями інтернатних 
установ (віком до 23 років), з метою попередження 
влаштування вже їх власних дітей у державну 
інтернатну систему;

4) четвертий рівень – реорганізаційно-мобіліза-
ційний, що передбачає: 1) реформування держав-
ної інтернатної системи шляхом реорганізації 
державних інтернатних установ у різнопрофільні 
центри соціально-педагогічної підтримки сімей, 
дітей та молоді, створення мережі спеціалізованих 
соціальних центрів допомоги сім’ям різних форм 
власності як спеціального інституційного ресурсу 
із запобігання виникненню ризиків соціального 
сирітства; 2) професійну підготовку (перепідго-
товку, підвищення кваліфікації) фахівців соціаль-
ної сфери до здійснення соціальної (соціально-
педагогічної) превенції і профілактики соціального 
сирітства в умовах територіальної громади міста. 
схематичне зображення структурно-функціональ-
ної моделі системно-комплексної організації пре-
венції соціального сирітства в територіальній гро-
маді міста відображено на рис. 1.

розкриваючи технологічний компонент 
досліджуваної системи, варто зазначити, що він 
включає практичний інструментарій і визначає 
технології (алгоритм, етапи, процедури), форми, 
методи здійснення соціальної (соціально-педа-
гогічної) превенції щодо соціального сирітства 
на рівні громади міста, які спрямовані на уперед-
ження досліджуваного асоціального явища.

технологія соціально-педагогічної роботи із 
превенції соціального сирітства у територіальній 
громаді – це цілеспрямована комплексна соці-
ально-педагогічна діяльність, розділена на послі-
довні етапи, з підібраними формами й методами 
на кожному етапі та обов’язково вимірювальним 
результатом.

слід звернути увагу, що різні види патронату 
(соціально-педагогічний (превентивний, докризо-
вий), соціальний (кризовий), сімейний, постінтер-
натний), зазначені вище у змістовому компоненті, 
по суті, є спеціальними технологіями соціальної 
(соціально-педагогічної) роботи, що застосову-
ються до різних типів сімей та дітей, які перебу-
вають на різних щаблях соціального благополуччя 
або деградації, які утворюють технологічний ком-
понент системи соціально-педагогічної роботи із 
превенції соціального сирітства в територіальній 
громаді міста та включають конкретні фахові дії, 
етапи, процедури, форми та методи роботи.

маємо зазначити, що патронат є однією 
з форм заступництва, покровительства. тер-
мін «патронат» походить від поняття «патрон» 
(лат. patronus), що означає «захисник, покрови-
тель» [18, с. 377]. Завдання патронату – не тільки 
заступництво як таке, тобто протегування, захист, 
а передусім підтримування та сприяння нормаль-
ному природному розвитку дитини, що є харак-
терним під час виховання дитини в повноцінній 
сім’ї, сімейних формах виховання. Патронат 
у системі попередження соціального сирітства, 
на думку і. осипової, яку ми цілком розділяємо, 
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СЕРЕДОВИЩНИЙ КОМПОНЕНТ ‒ ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА 
як соціально-підтримуюче середовище сімей, дітей та молоді

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ІЗ ПРЕВЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА 

Межа збереження сім’ї

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ІЗ ПРЕВЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

СЕРЕДОВИЩНИЙ КОМПОНЕНТ ‒ ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА 
як соціально-підтримуюче середовище сімей, дітей та молоді

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

Соціально-
педагогічний 

(превентивний 
докризовий)

патронат

Соціально 
здорові сім’ї

Органи місцевого 
самоврядування

Соціально вразливі 
(проблемні) сім’ї

Соціальний 
(кризовий) 
патронат

Центри 
розвитку громадОргани і заклади соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді

Заклади 
культури

СУБ’ЄКТИ ПРЕВЕНЦІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ МІСТА

РЕЗУЛЬТАТ: локалізація соц. сирітства і зменшення чисельності сімей, дітей та молоді групи ризику по соц. сирітству

Об’єднання громадян, 
недержавні некомерційні 

громадські організації

Заклади освіти

МЕТА: створення превентивного соціально-підтримуючого середовища сім’ї та дитини у територіальній громаді міста, яке 
сприятиме ефективному виконанню всього комплексу соціальних та соціалізуючих функцій сім’ї по відношенню до дитини 

щодо забезпечення її гідного життя, виховання, розвитку, соціалізації і самореалізації, недопущення ситуації відмови від 
дитини, її бездоглядності чи безпритульності

1) організація міжвідомчої взаємодії суб’єктів громади 
міста в рамках превентивної стратегії і тактики, 
спрямованої на: просвіту і підготовку молоді до 

усвідомленого батьківства; активну підтримку молодих 
сімей і батьків та формування у них відповідального 

батьківства; раннє виявлення сімейного неблагополуччя, 
укріплення сім’ї, допомогу в розвитку та вихованні дітей; 

організацію сімейного дозвілля

2) створення освітніх (просвітницьких), 
культурно-виховних, соціально-

психологічних, рекреаційних, соціально-
правових, соціально-побутових, інших 

умов, спрямованих на активізацію 
взаємодії суб’єктів громади міста і сімей, 

дітей, молоді з метою превенції 
соціального сирітстваЗА
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Підлітки,
молодь

Сімейний патро-
нат (профілак-

тика вторинного
сирітства)

Постінтернатний патронат (профілак-
тика реплікативного сирітства)

Сім’ї 
«малень-
ких мам»

ДБСТ, 
прийомні сім’ї Сім’ї опікунів, 

піклувальників

Сім’ї усиновителів

Випускники інтернатних закладів віком до 23 років

Сім’ї у СЖО 
(кризові сім’ї)

Соціально небезпечні 
(аморальні, 

антисоціальні) сім’ї 

1. Реорганізація державних інтернатних установ у центри СП підтримки
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель системно-комплексної організації  
превенції соціального сирітства в територіальній громаді міста
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варто розглядати як «міжвідомчу систему соціаль-
ного супроводу сім’ї та дітей з метою запобігання 
соціальному сирітству, дитячої бездоглядності та 
безпритульності, що заснована на ранньому вияв-
ленні сімейних проблем, реабілітації кровної біо-
логічної сім’ї та забезпеченні прав дитини на вихо-
вання в умовах сім’ї» [19, с. 23].

розкриваючи сутність патронату як техноло-
гічного інструменту системно-комплексної органі-
зації превенції соціального сирітства, через про-
цес супроводу, маємо зазначити, що «соціальний 
супровід – це вид соціальної роботи, спрямова-
ної на здійснення соціальних опіки, допомоги та 
патронажу соціально незахищених категорій дітей 
та молоді з метою подолання життєвих труднощів, 
збереження, підвищення їхнього соціального ста-
тусу» [20]. у свою чергу, «соціально-педагогічний 
супровід – це технологія надання допомоги, під-
тримки особі для відновлення її потенціалу, роз-
витку й саморозвитку особистості та ефективного 
виконання нею своїх основних функцій [21]. отже, 
соціально-педагогічний супровід є механізмом 
превентивних, випереджаючих дій суб’єктів гро-
мади міста щодо явища соціального сирітства 
і спрямовується на соціально здорові сім’ї, дітей 
та молодь, щоб не допустити виникнення умов 
ризику соціального сирітства, а соціальний супро-
від фактично є інструментом превентивно-профі-
лактичних дій щодо існуючого явища соціального 
сирітства, і під дію соціального супроводу попада-
ють сім’ї груп ризику, сім’ї, які потрапили у складні 
життєві обставини тощо.

слід зазначити, що патронат у цілому – це сис-
тема довгострокової поетапної роботи з клієнтом, 
під час проведення якої присутні тимчасові обме-
ження співвідносяться з індивідуальною динамі-
кою сім’ї. встановлення термінів на кожному етапі 
роботи із сім’єю сприяє більш чіткому визначенню 
завдань її реабілітації, проміжних результатів, фор-
мування мотивації до позитивних змін [19, с. 25]. 
а тривалість такої співпраці залежить від ступеню 
і глибини вразливості сім’ї. При цьому вразливість 
ми розглядаємо як «стан незахищеності сім’ї, 
зумовлений наявністю внутрішніх чи/та зовнішніх 
факторів ризику або появою нових, які порушу-
ють баланс і негативно впливають на стан задо-
волення потреб дитини, який фактично виступає 
барометром вразливості сім’ї» [22, с. 56].

розглядаючи види патронату з точки зору тех-
нологічного підходу, як змістових складових час-
тин системно-комплексної організації превенції 
соціального сирітства, під соціально-педагогіч-
ним (превентивним, докризовим) патронатом 
ми розуміємо технологію соціально-педагогічної 
роботи з усіма соціально здоровими і соціально 
вразливими сім’ями, що має на меті створення 
умов, які скорочують можливості виникнення 
ситуацій із ризиком соціального сирітства, спря-

мованих на підвищення рівня соціалізації дітей 
та молоді й забезпечення умов для ефективного 
виконання сім’єю своїх соціальних і соціалізуючих 
функцій, раннє виявлення сімейних проблем і укрі-
плення сімей, а також запобігання появі асоціаль-
них, дисфункційних сімей, та включає послідовні 
етапи (моніторингово-діагностичний, інформа-
ційно-просвітницький (освітній), консультативно-
захисний) і специфічні форми й методи роботи 
соціального педагога на кожному етапі та вимі-
рювальний результат – відсутність та зменшення 
випадків ризику соціального сирітства, відмови від 
дитини, її бездоглядності чи безпритульності.

Соціальний (кризовий) патронат – це техно-
логія соціальної роботи із кровною (біологічною) 
сім’єю на ранніх стадіях неблагополуччя у «вияви-
тельному» (вчасно виявлені), а не лише «заяви-
тельному» (самі звернулися) режимі, метою якої 
є реабілітація кровної сім’ї, її збереження задля 
подальшого ефективного виконання нею осно-
вних функцій щодо виховання і розвитку дітей, на 
підставі укладання соціального договору з сім’єю 
про надання необхідних послуг (соціально-еконо-
мічних, інформаційних, психологічних, соціально-
педагогічних, соціально-медичних, правових) та 
найоптимальнішої допомоги і підтримки, а також 
розвиток інституту патронатної сім’ї – сім’ї патро-
натних вихователів (сім’ї тимчасового перебування 
дитини, під час активної роботи з її біологічною 
сім’єю). «Патронат над дитиною – це комплексна 
послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, вихо-
вання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного 
вихователя в період подолання дитиною, її бать-
ками складних життєвих обставин» [23], а також 
у разі неможливості повернення дитини до біо-
логічної сім’ї, в період прийняття рішення щодо 
подальшої долі дитини (усиновлення, влашту-
вання до прийомної сім’ї, дБст, під опіку тощо).

на даному етапі соціального (кризового) патро-
нату основними сім’ями, так званими клієнтами, є 
сім’ї, що перебувають у складних життєвих обста-
винах (кризові), асоціальні сім’ї, неповні сім’ї, 
вагітні жінки, сім’ї «маленьких мам», які виступа-
ють безпосередніми отримувачами послуг і скла-
дають групу ризику щодо соціального сирітства.

розкриваючи сутність технології сімейного 
патронату як складової частини рівня соціально-
педагогічної профілактики соціального сирітства 
в територіальній громаді міста, ми розглядаємо її 
як комплекс послідовних дій суб’єктів превенції, 
спрямованих на соціальний захист дитини, її права 
на виховання в сім’ї, сімейні форми виховання (уси-
новлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу) і профілактику вторинного 
сирітства. вторинне сирітство – це явище «відмови 
від раніше усиновлених, взятих на виховання або під 
опіку/піклування дітей, наслідком якої є моральна 
або психічна деградація дитини» [24, с. 138]. 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

91

  Соціальна педагогіка

вторинне соціальне сирітство формується двома 
шляхами: 1) відмовою прийомних батьків від дітей 
через виявлення в них фізичних чи психічних від-
хилень, відсутніх або прихованих у момент усинов-
лення; 2) вилученням дитини із прийомної родини, 
яка нездатна виконувати належні функції з вихо-
вання усиновленої дитини [25, c. 282].

серед основних категорій сімей, які є об’єктами 
даного профілактичного рівня і підпадають під 
сімейний патронат, ми визначаємо: групу соціально 
небезпечних сімей, що включає аморальні, антисо-
ціальні сім’ї; сім’ї усиновителів, опікунів, піклуваль-
ників; прийомні сім’ї, які взяли на виховання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
а також дитячі будинки сімейного типу.

Під технологією постінтернатного патро-
нату ми розуміємо комплекс послідовних дій та 
заходів суб’єктів соціальної (соціально-педаго-
гічної) роботи із превенції соціального сирітства, 
спрямованих на соціальну адаптацію і запобігання 
відтворенню соціального (реплікативного) сиріт-
ства серед колишніх вихованців інтернатних уста-
нов, дБст та прийомних сімей віком до 23 років. 
реплікативне сирітство – це «відтворення соціаль-
ного сирітства наступними поколіннями, відобра-
ження високої здатності негативних субкультур до 
самоповторення, тобто відтворення сімейної неу-
спішності» [26, с. 13]. воно тісно пов’язане, з нашої 
точки зору, з великою вірогідністю продукування 
випускниками інтернатних установ у своєму само-
стійному дорослому житті, по відношенню вже 
до власних дітей, помилок сімейного виховання 
та перетворення їх на соціальних сиріт і тому, 
в межах превентивних дій та локалізації явища 
соціального сирітства, постінтернатний патронат 
є важливою технологією соціальної (соціально-
педагогічної) роботи із превенції у громаді.

крім зазначених вище різних видів патронату, 
технологічний компонент системи соціальної (соці-
ально-педагогічної) роботи із превенції соціального 
сирітства в територіальній громаді міста включає й 
різні форми і методи соціальної роботи із сім’ями, 
дітьми та молоддю, громадою, які варто викорис-
товувати у превентивно-профілактичній практиці.

Форми соціальної (соціально-педагогічної) 
роботи – це способи організації взаємодії соціаль-
ного працівника (фахівця із соціальної роботи), 
соціального педагога з отримувачами соціальних 
послуг, спрямовані на створення умов для їх пози-
тивної активності, вирішення відповідних завдань 
надання допомоги та підтримки [22, с. 77]. у межах 
практики соціальної (соціально-педагогічної) 
роботи із превенції соціального сирітства вико-
ристовують багато різноманітних форм, що можна 
класифікувати: 1) за кількісним складом учасників: 
індивідуальні (робота з окремою людиною через 
візити у сім’ю, зустрічі, співбесіди, індивідуальні та 
он-лайн консультації, телефонні розмови); групові 

(робота з малою групою, сім’єю шляхом бесід, дис-
кусій, диспутів, тренінгів, workshops (воркшопів), 
групи взаємодопомоги, конкурси); масові (робота 
з великою кількістю людей – громадою через акції, 
святкові дні – міста, мікрорайону, тематичні дні, 
«соціальні толоки» в громаді, спортивні свята, 
тижні сім’ї, фестивалі, конференції, громадські 
квести тощо); 2) за домінуючим засобом впливу: 
вербальні (лекції, бесіди, диспути); практичні (аук-
ціони, тренінги, workshops (воркшопи), ярмарки 
послуг тощо); наочні (газети, плакати, соціальна 
реклама, показ відеофільмів тощо); цифрові (елек-
тронні – переведення певної інформації з анало-
гового у цифровий формат для її легшого подаль-
шого використання на сучасних електронних 
девайсах, що подають ігрові, навчальні, інформа-
ційно-просвітницькі, моделюючі, облікові, організа-
ційно-захисні «он-лайн» заходи); 3) за змістово-
функціональним призначенням: діагностичні, 
захисні, інформаційні, превентивно-профілак-
тичні, навчальні, розважальні, дозвіллєві форми, 
форми активізації і розвитку громади тощо. отже, 
форма – це, по-перше, організаційна система 
діяльності суб’єктів соціально-педагогічної роботи 
на рівні громади; по-друге, система взаємодій 
між суб’єктами та між суб’єктами і об’єктами соці-
ально-педагогічної роботи, які найбільш доцільні 
для досягнення мети превенції соціального сиріт-
ства в умовах територіальної громади міста.

Якщо розкривати сутність поняття «методи» 
у контексті дослідження, то «методи соціальної 
роботи – це сукупність прийомів і способів, що 
використовуються для стимулювання й розвитку 
потенційних можливостей особистості, конструк-
тивної діяльності, спрямованої на зміну неспри-
ятливої життєвої ситуації чи розв’язання проблем 
отримувача соціальних послуг і досягнення різно-
манітних професійних цілей соціального праців-
ника (фахівця із соціальної роботи)» [22, с. 78]. 
Перелік методів надзвичайно різноманітний і їх 
вибір залежить від багатьох чинників: складності 
вирішуваної проблеми, особливостей суб’єктів 
соціально-педагогічного процесу, їх особистісних 
і професійних якостей, психофізіологічних особли-
востей отримувачів соціальних послуг, характеру 
взаємовідносин між соціальним педагогом, соці-
альним працівником і клієнтом, умов, в яких здій-
снюється допомога й підтримка тощо.

Проведений аналіз соціально-педагогічної тео-
рії і практики соціальної (соціально-педагогічної) 
роботи показує, що в рамках превентивної діяль-
ності соціального педагога і соціального праців-
ника у громаді варто використовувати різноманітні 
методи, що носять мультидисциплінарний/міждис-
циплінарний характер, які з’явилися та набули роз-
витку в межах різних наук про людину, зокрема – 
педагогіки, психології, соціології, власне соціальної 
педагогіки та соціальної роботи. ураховуючи все 
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це, методи соціально-педагогічної роботи можна 
розділити на [16; 22; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35]:

1. Педагогічні методи, що здебільшого є різ-
новидами виховних методів і спрямовані на вихо-
вання, перевиховання, корекцію, реабілітацію, 
навчання соціального досвіду. це методи фор-
мування свідомості (переконування, навіювання, 
приклади, диспути, тощо); методи організації 
діяльності (вправляння, тренування, доручення, 
творчої гри); методи стимулювання діяльності 
(заохочення, покарання, схвалення, «вибух», 
позитивне та негативне підкріплення, змагання); 
методи самовиховання (самоаналіз, самонаказ, 
самоконтроль, самонавіювання).

2. Психологічні методи, які застосовують 
з метою діагностування особливостей індивіда 
(окремого члена сім’ї), соціальної групи (в нашому 
випадку – сім’ї). це методи психодіагностики 
(тести інтелекту та здібностей, малюнкові та про-
ективні тести, особистісні опитувальники, соціо-
метрія, тощо); а також методи, які забезпечують 
зняття психологічного навантаження і пошук 
ресурсів, мотивацію на розв’язання клієнтом влас-
них проблем: психотерапевтичні методи (пси-
ходрама, соціодрама, ігрова терапія, психосоці-
альна терапія, сімейна психотерапія, поведінкова 
терапія, тощо); короткотермінова терапія спря-
мована на вирішення, що орієнтована на сильні 
сторони клієнта у розв’язанні його проблем, пошук 
ресурсів (методика «розмова вільна від проблем», 
метод шкалювання; техніка «питання про мету», 
«питання про диво», тощо); психокорекційні 
методи (психогімнастика, арт-терапія, казкотера-
пія); психологічне консультування; аутотренінг, 
симуляційні ігри (ділові та рольові ігри).

3. Соціологічні методи, які використовують 
для збору інформації щодо окремих суспільних 
проблем і визначення ставлення людей до них. 
Переважно це спостереження, методи опитування 
(інтерв’ю, анкетування, фокус-група), методи ана-
лізу документів (традиційний аналіз, контент-ана-
ліз), біографічний метод, експертна оцінка.

4. Соціально-педагогічні методи – це методи 
діяльності соціального педагога щодо органі-
зації соціального виховання, які спрямовані на 
розв’язання проблем клієнта, активізацію його вну-
трішнього потенціалу і підтримку. вони включають:

1) аналіз соціуму (або соціальну паспортиза-
цію), що передбачає збір статистичних даних, за 
допомогою яких можна охарактеризувати жит-
тєву ситуацію групи людей чи окремої особистості 
в певному соціумі [35, с. 91];

2) метод вуличної роботи, суть якого полягає 
в наданні соціальними службами послуг своїм клі-
єнтам на вулиці. у вуличній роботі виділяють два 
напрями [28; 36]:

‒ «аутріч-робота», яка спрямована на залу-
чення представників цільової групи з вулиці до соці-

ального закладу, де їм нададуть соціальні послуги 
і допомогу. цей різновид роботи найчастіше засто-
совують щодо безпритульних і бездомних дітей;

‒ «детач-робота», яка покликана надавати 
соціальну підтримку безпосередньо і тільки на 
вулиці, в середовищі життєдіяльності певної 
соціальної групи. вона доцільна для соціальної 
роботи з такими цільовими групами, які достат-
ньо адаптовані до проживання на вулиці, для яких 
таке середовище є більш-менш прийнятним;

3) метод «рівний-рівному»: 1) спосіб надання 
та поширення достовірної інформації шляхом дові-
рчого спілкування ровесників в межах організованої 
(акції, тренінги) та неформальної роботи (спонтанне 
спілкування), яку проводять спеціально підготовлені 
підлітки та молоді люди; 2) спосіб «навчання рівних 
рівними», тобто йдеться про надання інформації 
в середовищі людей «рівних» між собою за різно-
манітними ознаками (цінності, проблеми, професія, 
соціальний рівень, хобі, інтереси, вік, тощо).

4) методи роботи в громаді, що засновані на 
взаємодії соціального педагога з представниками 
різних суспільних груп та організації соціально-
педагогічної роботи на місцевому територіаль-
ному рівні, у мікрорайоні. вони включають: методи 
оцінки потреб громади (метод визначення пріори-
тетності проблем «матриця»), методи і технології 
активізації і розвитку громади (метод картування 
громади, метод клубної роботи) тощо.

5) спеціальні методи в соціально-педагогічній 
діяльності, а саме: патронат, супровід, консульту-
вання телефоном, реалізація психотерапевтичної 
функції, медіація, тренінг [34; 37].

5. Методи власне соціальної роботи, що вклю-
чають: метод вирішення проблем (X. Перлман), пси-
хосоціальний метод (Ф. Холліс), метод екологічного 
підходу, метод психологічного підходу (о. ранк), 
кризово-орієнтований метод, раціональний метод 
(Г. вегнер), метод терапії (м. Глассер) [22, с. 78]:

1) метод вирішення проблем ґрунтується на 
базовому постулаті психодинамічної концепції, згідно 
з яким все людське життя є «проблемно-вирішаль-
ним процесом», а завдання фахівця – допомогти 
людині/клієнту розібратися у складних обставинах;

2) психосоціальний метод полягає у з’ясуванні 
причин девіантної чи дезадаптивної поведінки 
людини, створенні «історії хвороби клієнта». 
метод передбачає комплексну діагностику «осо-
бистості в ситуації», у випадку зацікавленої участі 
самого отримувача соціальних послуг;

3) метод екологічного підходу пропонує 
покращання взаємодії людини і навколишнього 
середовища на основі позитивного взаємообміну;

4) метод психологічного підходу передбачає, 
що соціальний працівник під час надання допо-
моги має виявляти значно менший, ніж психоана-
літики, інтерес до «дитячих» переживань отриму-
вача соціальних послуг;
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5) кризово-орієнтований метод – це комбіно-
ваний метод, що використовує елементи психоте-
рапії, практичної психології і раціональних диску-
сій у соціальній роботі;

6) раціональний метод – альтернатива пси-
хоаналітичним моделям індивідуальної роботи, 
мета якого – зміна свідомості отримувача послуг 
під час пошуку допомоги в розумінні своєї про-
блемної ситуації;

7) метод терапії передбачає, що людині 
потрібно відчувати свою цінність, любов і повагу 
до себе, зрозуміти власну поведінку і прийняти 
відповідальність за неї.

варто зазначити, що жоден із методів соці-
альної роботи не є універсальним. тому кінце-
вий результат діяльності соціального педагога, 
фахівця із соціальної роботи безпосередньо зале-
жить від вдало розробленої технології/методики 
вирішення наявної проблеми та вміння використо-
вувати той чи інший метод роботи.

таким чином, методи соціально-педагогічної 
превенції щодо соціального сирітства у громаді ми 
розглядаємо як сукупність прийомів і способів соці-
ально-педагогічної роботи у територіальній громаді, 
які використовуються для стимулювання і розвитку 
потенційних можливостей сім’ї, окремої особис-
тості, громади та конструктивної діяльності суб’єктів 
громади щодо запобігання причинам виникнення 
ризику соціального сирітства, популяризації сімей-
них цінностей, усвідомленого та відповідального 
батьківства, зміни несприятливої життєвої ситуації 
та розв’язання проблем сімей, дітей та молоді.

розкриваючи нові компоненти системи та ком-
поненти, що набули інноваційного змісту в дослі-
джуваній моделі системи соціально-педагогічної 
роботи із превенції соціального сирітства у тери-
торіальній громаді міста, ми можемо виділити 
середовищний компонент, який, із нашої точки 
зору, заслуговує на увагу під час розкриття змісту 
соціально-педагогічної роботи із превенції соці-
ального сирітства в територіальній громаді міста. 
варто відмітити, що згідно з «концепцією превен-
тивного виховання дітей і молоді в системі освіти 
україни» серед підходів та принципів превентив-
ного виховання виділяють середовищний підхід. 
розробники даної концепції в. оржеховська та 
с. кириленко зазначають, що введення серед-
овищного підходу до виховного процесу забезпе-
чує створення простору, у якому цілеспрямована 
превентивна діяльність надає можливість розви-
тку особистості учня і сприяє ефективному соці-
альному становленню особистості і входженню 
її у соціум [38]. розвиваючи дану тезу в контексті 
даного дослідження, ми вважаємо, що територі-
альна громада міста, у вигляді сукупності держав-
них і громадських інститутів соціального захисту, 
соціально-педагогічної підтримки і допомоги, соці-
ального виховання тощо, діяльність яких ціле-

спрямовано орієнтована на недопущення явища 
соціального сирітства, виступає як середовище 
превенції і може бути одним із ефективних чинни-
ків впливу на сім’ю, дітей та молодь щодо запо-
бігання ризику виникнення соціального сирітства, 
дитячої бездоглядності і безпритульності.

Змістовна характеристика середовищного ком-
поненту системи вимагає від нас перш за все розу-
міння сутності поняття «середовище» та розгляду 
з позицій середовищного, суб’єктно-середовищного 
підходів територіальної громади міста в якості 
соціально-підтримуючого середовища сімей, 
дітей та молоді, що утворюється в процесі соці-
ально-педагогічної роботи із превенції соціального 
сирітства в межах територіальної громади шля-
хом взаємодії суб’єктів громади міста та реалізації 
ними комплексу цільових програм, проектів, захо-
дів, спрямованих на: налагодження партнерства із 
сім’єю, утвердження сімейних цінностей та пріори-
тетності сімейного виховання; формування засад 
усвідомленого та відповідального батьківства; 
соціально-педагогічну підтримку сімей з дітьми та 
молоді, їх соціальний захист тощо.

маємо зазначити, що оскільки середовище є 
ключовим поняттям досліджуваного компоненту 
системи, то почнемо з вивчення його трактувань 
у науковій теорії.

у сфері гуманітарного знання існує, як мінімум, 
дві концепції розуміння сутності середовища – 
«молекулярна» й «факторна», кожна з яких налі-
чує багато різноманітних моделей середовища 
(м. Хейдмейтс, в. Глазичев, дж. Гібсон, р. Баркер, 
с. Попов, Б. Биков, к. Платонов, д.Ж. маркович, 
л. Буєва та ін.). але розглянемо саме ті концепту-
альні моделі середовища, які, з нашої точки зору, 
допоможуть нам у розумінні основних характерис-
тик і властивостей територіальної громади міста 
як соціально-підтримуючого середовища сімей, 
дітей та молоді.

у рамках «молекулярної» концепції середо-
вища маті Хейдметса «середовищем є та частина 
оточуючого світу, з якою суб’єкт взаємодіє чи то 
прямим, чи опосередкованим способом, у відкри-
тій або латентній формі… середовище – катего-
рія співвідносна… й існує лише у співвідносинах 
«суб’єкт – середовище», «система – середовище» 
тощо» [39, с. 61]. на думку естонського науковця, 
класифікація середовища може бути зовнішньою 
та внутрішньою. внутрішня диференціація сере-
довища повинна виходити із самого середовища, 
тобто від властивостей та характеру взаємозв’язку 
його елементів. «Зовнішні» класифікації не відо-
бражають дійсну структуру оточуючого світу (гео-
графічне, економічне, психологічне середовище). 
однією з можливих «внутрішніх» класифікацій 
середовища є поділ складових частин середо-
вища за якісною приналежністю до класу фізичних 
об’єктів – це фізичне середовище, духовних явищ 
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(ідеї, думки) – духовне середовище та соціальних 
явищ (інші суб’єкти, стосунки між ними) – це соці-
альне середовище. ці «середовища» не існують 
окремо, жодне з них не утворює замкненої системи. 
а отже, «середовище – це зовнішня по відношенню 
до суб’єкта реальність, надана індивіду у його 
суб’єктивному досвіді. одиницями середовища є 
«місця діяльності» та «сфери впливу» окремих груп 
та індивідів» [39, с. 63]. така думка автора підтвер-
джує нашу думку про те, що територіальна громада 
міста, як соціально-підтримуюче середовище, аку-
мулює в собі фізичну, духовну й соціальну складові 
частини середовища, що за своїм змістом орієн-
товані на допомогу й підтримку, а окремі індивіду-
альні та колективні суб’єкти громади можуть чинити 
необхідний превентивний вплив на індивіда або 
соціальну групу (сім’ю) з метою запобігання явищу 
соціального сирітства, вступаючи з ними у взаємо-
дію і стимулюючи їх діяльність, утворюючи таким 
чином їх суб’єктивний досвід успішного розв’язання 
цільових потреб і проблем за принципом «допо-
мога задля самодопомоги та конструктивна актив-
ність задля подальшого успіху» в разі виникнення 
ситуації ризику по соціальному сирітству.

відповідно до «молекулярної» концепції сере-
довища дж. Гібсона [40] середовище прожи-
вання складається з місць. …різноманітні місця 
в середовищі проживання можуть надавати різні 
можливості…  для складних взаємодій: ігрових, 
батьківських, бойових, кооперативних, а також 
пов’язаних із процесом спілкування, і пропонує 
багато способів існування. Як зазначав дж. Гібсон, 
«зростаючи та ознайомлюючись із середовищем 
проживання, дитина все повніше осягає реаль-
ність» [40, с. 365]. даний погляд на «середовище 
як місце можливостей» є важливим для нашого 
дослідження, адже дозволяє розглядати територі-
альну громаду міста як середовище можливостей 
для сімей, дітей та молоді, що утворюють суб’єкти 
громади задля попередження виникнення причин 
соціального сирітства, надаючи спектр соціально-
педагогічних послуг та створюючи освітні (просвіт-
ницькі), виховні, соціально-психологічні, рекре-
аційні, соціально-правові, соціально-побутові й 
інші умови, залучаючи до цього процесу, з одного 
боку, ресурси громадських і державних інституцій, 
а з іншого – акумулюючи внутрішні ресурси самої 
сім’ї та особистості щодо використання створених 
суб’єктами громади можливостей. При цьому ми 
спираємося на розуміння громади як соціального 
середовища, що являє собою конкретне поле 
соціальної діяльності та відносин, де формуються 
і реалізуються потреби й можливості особи, де 
кожна людина безпосередньо включається в про-
цес життєдіяльності суспільства, а також спро-
можна стати суб’єктом власної життєдіяльності.

необхідно зазначити, що факторні концепції 
середовища розглядають його як умову, сукупність 

умов, сукупність компонентів, що виступають сти-
мулами, подразниками, збуджувачами, агентами 
впливу на людину (с. Попов, Б. Биков, к. Плато-
нов, д. маркович, л. Буєва та ін.).

у контексті нашого дослідження заслуговує на 
увагу визначення середовища як сукупності компо-
нентів, з якими безпосередньо стикається людина 
у процесі своєї життєдіяльності [41, с. 109], тобто 
середовище розглядається як сукупність факторів 
(чинників). так, л. Буєва [42] зазначає, що поняття 
«середовище» включає і матеріальні, і духовні 
компоненти, тобто ідейне середовище особистості 
є об’єктивним чинником її формування. у свою 
чергу «середовище складається із взаємодії різних 
чинників, включаючи стан суспільної свідомості, її 
зміст, форми, засоби та методи впливу на особис-
тість у системі суспільного навчання і виховання, 
засоби масової комунікації, а також психологію 
груп, у яких особистість живе, спілкується, працює, 
навчається, ті норми, правила, системи цінностей, 
якими регулюється поведінка людей у групі. має 
значення і той обсяг інформації, який суспільство 
надає своїм членам, а головне – її зміст і харак-
тер (емпіричний або науковий), особливості духо-
вного обличчя оточуючих людей, їх освітній і куль-
турний рівень, установки, ідеали, інтереси, мотиви 
поведінки, цінності та світогляд» [42, с. 130]. від-
повідно до проблеми дослідження означена вище 
різноманітність чинників середовища формується 
в системі взаємозв’язків (горизонтальних – суб’єкт-
суб’єктних або вертикальних – суб’єкт-об’єктних) 
і взаємостосунків (рівноправних – партнерських чи 
стосунків залежності й підпорядкування) державних 
і громадських інститутів (які виступають суб’єктами 
громади), з якими взаємодіють діти, молодь, сім’ї 
в межах територіальної громади міста і які сприя-
ють відповідно їх соціалізації, розвитку, соціальному 
вихованню і захисту, допомозі й підтримці, захисту, 
тобто утворюють своєрідне соціально-підтримуюче 
середовище територіальної громади міста.

розкриваючи різноманітні аспекти впливу сере-
довища на особистість, її формування і розви-
ток, маємо констатувати, що вони є предметом 
досліджень багатьох теоретиків середовищного 
підходу, серед яких: м. Бернштейн, в. Бочарова, 
Б. вульфов, м. йорданський, і. кон, м. крупеніна, 
а. лазурський, П. лесгафт, Ю. мануйлов, в. семе-
нов, в. слободчиков, к. ушинський, с. Шацький, 
в. Шульгин, н. Щуркова, в. Ясвін та інші науковці.

З точки зору концепції середовищного підходу, 
середовище – це засіб виховання, технологія опо-
середкованого управління (через середовище) 
процесом формування і розвитку дитини, це сво-
єрідний ресурс вирішення запитів і розв’язання 
проблем сімей, а не просто умова чи фактор.

суб’єктно-середовищний підхід акцентує увагу 
саме на взаємодії і взаємовпливі середовища 
і суб’єкта. із позицій суб’єктно-середовищного 
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підходу середовище – це не тільки засіб форму-
вання але й засіб розвитку, завдяки якому роз-
ширюється суб’єктивний досвід особистості. 
…При цьому середовище може впливати на 
суб’єкт тільки в процесі взаємодії з ним. Cуб’єктно-
середовищний підхід визначає середовище як 
засіб і чинник розвитку та продукт соціальної актив-
ності суб’єктів освітньо-виховного процесу [43]. 
Беручи до уваги таке розуміння середовища 
в контексті даного дослідження, ми повинні гово-
рити про територіальну громаду міста, з одного 
боку, як про середовище соціально-педагогічної 
підтримки, що утворюється в результаті взаємо-
дії соціальних інститутів територіальної громади 
міста, які надають спектр різноманітних послуг, орі-
єнтованих на налагодження партнерства із сім’єю, 
утвердження сімейних цінностей та пріоритетність 
сімейного виховання, формування засад усвідом-
леного та відповідального батьківства, соціально-
педагогічну підтримку сімей з дітьми та молоді, 
їхній соціальний захист тощо; а, з іншого – як про 
середовище, що активізує членів громади, окремі 
сім’ї, дітей, молодь (перетворюючи їх з об’єктів 
на суб’єкти власної життєдіяльності) до взаємо-
дії з державними і громадськими інститутами, 
що сприяють формуванню, розвитку (або від-
новленню) життєво важливих навичок (стресос-
тійкості, самодопомоги, самостійного подолання 
життєвих проблем, конструктивної комунікації, 
розв’язання конфліктів як в середині сім’ї (між 
батьками і дітьми, подружжям, членами родини), 
так і з соціальним оточенням, тощо), спрямованих 
на подолання всіх тих ризиків, що можуть спро-
вокувати випадки відмови від дитини – соціальне 
сирітство, дитячу бездоглядність і безпритульність.

При цьому ми розглядаємо і соціально-підтри-
муюче середовище, і процес активізації взаємодії 
суб’єктів і об’єктів громади міста, їхньої співпраці, 
формування і розвитку життєво важливих навичок 
об’єктів превенції соціального сирітства, у проекції 
ресурсної концепції, як можливий ресурс ефектив-
ного розв’язання досліджуваної проблеми. саме 
тому ще одним новим компонентом системи соці-
ально-педагогічної роботи із превенції соціального 
сирітства у територіальній громаді міста ми виді-
ляємо ресурсний компонент, який включає вико-
ристання і поєднання внутрішніх ресурсів, індивіду-
ального потенціалу особистості, потенціалу сім’ї та 
зовнішніх ресурсів громади (інформаційного, освіт-
нього, виховного, соціального, соціально-психоло-
гічного, соціально-правового, соціально-побутового, 
рекреаційного, інших потенціалів суб’єктів громади), 
як важливого і необхідного компоненту процесу пре-
венції соціального сирітства. коротко розглянемо 
з позицій ресурсного підходу ключові поняття й 
характеристики ресурсного компоненту, введеного 
нами в структуру системи соціально-педагогічної 
роботи із превенції соціального сирітства.

розкриваючи сутнісні ознаки дефініції «ресурс», 
у словниково-довідниковій літературі знаходимо, 
що термін «ресурс» запозичено з французького 
ressource – засіб, спосіб, дані, пов’язаного зі ста-
рофранцузьким ressourde – підійматися, яке похо-
дить від лат. resurgere – знову підійматися; знову 
виникати, складається з префікса re- і дієслова 
surgere ‒ скорочення слова subsregere – піді-
ймати; сходити; виникати, утвореного за допо-
могою префікса sub- під, біля від regere правити, 
направляти, кидати в ціль [44, с. 235]; ресурси – 
це засіб, можливість, якими можна скористатися 
в разі необхідності [45, с. 1216].

відповідно до досліджень одного з теоретиків 
ресурсного підходу джея Барні [46], який стояв біля 
витоків розвитку даного підходу, ресурси – це всі 
активи, можливості, організаційні процеси, інфор-
мація, знання та інше, які дозволяють… суб’єкту 
створювати та здійснювати ефективні страте-
гії… ресурси розподіляють на: матеріально-капі-
тальні (технології, заводи, обладнання, геогра-
фічне розташування, доступ до сировини); людські 
капітальні (підготовка кадрів, досвід, судження, 
інтелект, взаємостосунки тощо); організаційно-
капітальні (формальні системи та структури та 
неформальні стосунки між групами) [46, с. 87].

сьогодні поняття «ресурси» найчастіше тракту-
ється із чотирьох позицій: економічної – це сукуп-
ність окремих елементів, що прямо чи опосеред-
ковано беруть участь у процесі виробництва або 
надання послуг; основні елементи економічного 
потенціалу, які є в розпорядженні суспільства на 
кожному етапі розвитку виробничих сил у межах 
історично визначеної системи виробничих від-
носин; владної – це фундаментальне джерело 
управління; атрибут, обставина або благо, воло-
діння яким підвищує здатність впливу його воло-
даря на інших індивідів або групу; це можливість, 
яка не обов’язково стає реальністю; усі ті засоби, 
використання яких забезпечує вплив на об’єкт від-
повідно до цілей суб’єкта; соціальної – це реальні 
та потенційні можливості, засоби і резерви, якими 
володіє певне суспільство і які воно використо-
вує для забезпечення різних сфер соціального 
життя і діяльності; об’єктної – це елемент об’єкта 
управління, який може бути ефективно використа-
ний суб’єктом для досягнення цілей; деяка сукуп-
ність можливостей адміністративно-територіаль-
ного утворення, розпорядження якими віднесено 
до компетенції органів влади [47, с. 17]. із точки 
зору проблеми даного дослідження найбільш важ-
ливими видами ресурсів у контексті соціально-
педагогічної діяльності із превенції соціального 
сирітства для нас виступають владні, соціальні й 
об’єктні, що становлять ресурсний потенціал тери-
торіальної громади міста.

маємо зазначити, що визначити будь-який еле-
мент діяльності через термін «ресурс» – означає 
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виявити межі його корисності в досягненні цілі в умо-
вах конкретної ситуації (існуючі технології та соці-
ально-економічні відносини) з урахуванням ієрархії 
цінностей ресурсів і законів заміщення [48, с. 85]. 
тобто, під ресурсом розуміють наявні елементи сис-
теми, на основі яких вона функціонує та розвива-
ється і які, в умовах конкретної ситуації, доцільні для 
застосування як засоби досягнення цілей [47, с. 17]. 
саме дане визначення терміну «ресурс» ми й 
візьмемо за основу у даному дослідженні.

сукупність різних видів ресурсів утворює спе-
цифічний ресурсний простір функціонування 
і розвитку системи соціально-педагогічної роботи 
із превенції соціального сирітства, який охоплює 
суб’єкти й об’єкти превенції, засоби досягнення 
цілей превенції соціального сирітства й інстру-
менти використання різних видів ресурсів терито-
ріальної громади міста. доцільність використання 
будь-якого засобу досягнення цілі й інструмен-
тів використання різних видів ресурсів, на думку 
дослідників, має визначатися, виходячи з таких 
характеристик: просторове розміщення, часовий 
формат, комбінативність і, безумовно, конкуренто-
спроможність та доступність ресурсів [49, с. 198]. 
ефективність діяльності територіальних громад 
у будь-якій сфері життєдіяльності значною мірою 
визначається тим, наскільки результативно вони 
використовують ресурси, які є в їх розпорядженні 
та складають їх ресурсний потенціал.

аналізуючи наукові доробки теоретиків ресурс-
ного підходу [47; 48; 49; 50], можна надати визна-
чення ресурсному потенціалу територіальної 
громади як поліструктурному, багаторівневому 
утворенню, що характеризується різноманітними 
типами сполучення видів ресурсів, які сприяють 
досягненню стратегічних цілей. При цьому «мож-
ливості виконання ресурсом тієї чи іншої функції 
залежить не тільки від особливостей його внутріш-
ньої будови, але й від просторово-часового пере-
тинання всіх видів ресурсів у межах кожного типу 
комбінативності. … При цьому важливо, що всі 
види ресурсів не є ізольованими й суперечливими. 
вони накладаються один на одного і складно між 
собою взаємодіють» [50, с. 17].

у контексті даного дослідження, ми розгляда-
ємо ресурсний потенціал територіальної гро-
мади міста як сукупність зовнішніх і внутріш-
ніх ресурсів, що застосовуються суб’єктами та 
об’єктами превенції соціального сирітства задля 
ефективного досягнення цілей соціально-педа-
гогічної роботи із превенції соціального сирітства 
в територіальній громаді міста.

Під зовнішніми ресурсами ми розуміємо комп-
лекс засобів (у вигляді соціально-захисних, 
соціально-правових,  соціально-економічних, 
со ці ально-побутових, освітніх, виховних, соціально- 
психологічних, рекреаційних, медичних тощо про-
грам, проектів і технологій підтримки, допомоги 

і захисту), які використовують суб’єкти територіаль-
ної громади міста щодо сприяння зміцненню стано-
вища сімей з дітьми та запобігання ризикам виник-
нення випадків соціального сирітства, подолання 
ними складних життєвих обставин і проблем в сис-
темі взаємостосунків «дитина – батьки», «сім’я – 
соціальне оточення», «дитина – соціум (громада)», 
а також сприяють особистісному розвитку окремої 
особистості (члена сім’ї) та її (його) діяльності.

відповідно до предмету дослідження визна-
чальними зовнішніми ресурсами, з точки зору 
самодостатності організації соціально-педагогічної 
роботи із превенції соціального сирітства в терито-
ріальній громаді міста, для нас є соціальні інфра-
структурні, що зумовлюють існування необхідної 
інфраструктури – мережі закладів соціально-підри-
муючого типу, яка сприяє формуванню і розвитку 
ефективних видів ресурсів – управлінських, інфор-
маційних, комунікативних, технологічних, психоло-
гічних, соціальних тощо, й людські ресурси.

розкриваючи соціальні інфраструктурні 
ресурси, зазначимо, що інфраструктура (від лат. 
infra ‒ «нижче», «під» та лат. structura ‒ «будівля», 
«розташування») ‒ це сукупність споруд, буді-
вель, систем і служб, необхідних для функціо-
нування галузей матеріального виробництва та 
забезпечення умов життєдіяльності суспільства. 
розрізняють виробничу (дороги, канали, порти, 
склади, системи зв’язку тощо) і соціальну (школи, 
лікарні, бібліотеки, театри, стадіони та ін.) інф-
раструктуру [51]. остання є якраз тим важливим 
просторовим чинником організації й функціону-
вання процесу соціально-педагогічної превенції, 
що утворює інституційний простір територіальної 
громади міста та частина якого формує соціально-
підтримуюче середовище громади міста – серед-
овищний компонент модельованої системи.

Що ж до людських ресурсів, то вони відобра-
жають суб’єктний компонент змодельованої нами 
системи, і це є той кадровий потенціал фахівців 
закладів соціальної інфраструктури, які ство-
рюють необхідні умови для ефективного життя 
і розвитку сімей, дітей та молоді в територіальній 
громаді міста і недопущення виникнення ситуації 
ризику соціального сирітства. а також включає 
сім’ї з дітьми та молодь, які виступають в якості 
суб’єктів превенції, адже мають власний сімей-
ний ресурс життєздатності сім’ї у кризовій, склад-
ній життєвій ситуації, а у випадку окремих членів 
і молоді – активний особистісний ресурс, і вже 
перейшли зі стану об’єкта соціально-педагогічної 
превенції соціального сирітства у стан суб’єкта.

Характеризуючи внутрішні ресурси, можемо 
зазначити, що вони складаються із двох груп ресур-
сів: це ресурси особистості і ресурси сім’ї (сімейні 
ресурси). ресурси першої групи зумовлюють уні-
кальність особистості, вони є джерелом її розвитку, 
персоналізації, важливим чинником протистояння 
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соціальним ризикам. сімейні ж ресурси (або ресурси 
сім’ї) – це фактично спроможність сім’ї долати складні 
життєві виклики, які можуть бути як зовнішніми (сти-
хійні лиха, соціально-економічні і політичні колізії), 
так і внутрішніми, внутрішньо сімейними (сімейний 
алкоголізм, розлучення, вкрай тяжке матеріальне 
становище, фізична або душевна хвороба одного 
з членів сім’ї, тощо) [22; 52; 53; 54].

сімейні ресурси формуються в ході спільного 
життя сім’ї і відрізняються від індивідуальних. 
у молодої сім’ї вони слабо сформовані, а в міру 
збільшення шлюбного стажу відбувається фор-
мування сімейних ресурсів, притаманних сім’ї як 
системі. Сімейні ресурси визначаються як цінні 
соціальні, економічні, психологічні, емоційні та 
фізичні якості, які члени сім’ї можуть використо-
вувати у подоланні важкої життєвої ситуації. Біль-
шість таких ресурсів міститься у сімейній системі 
[52, с. 159]. Ресурси та захисні фактори сім’ї – це, 
фактично, її сильні сторони, це все те, що допома-
гає сім’ї долати труднощі: сімейні цінності, родинні 
традиції взаємодопомоги, достатній рівень бать-
ківської компетентності, матеріальні статки, наяв-
ність друзів, родичів, самоорганізованість, достат-
ній освітній рівень, наявність роботи [22, с. 55].

огляд вітчизняної і зарубіжної літератури 
дозволяє виділити певні сімейні ресурси і чинники 
життєздатності сім’ї, серед яких: згуртованість 
сім’ї, сімейна комунікація, сімейні цінності, сімейна 
ідентичність і сімейні ритуали, емоційний відгук, 
кордони та ієрархії, сімейна адаптивність і гнуч-
кість, соціальна підтримка сім’ї, автономія, життєс-
тійкість / витривалість сім’ї тощо.

у системі внутрішніх (індивідуальних) ресурсів 
особистості вчені виділяють такі підсистеми: біоге-
нетичні (пов’язані зі спадковістю); фізіологічні (стан 
здоров’я, особливості будови організму, фізична 
витривалість, вік, стать та ін.); індивідуально-пси-
хологічні (рівень інтелектуального розвитку – інте-
лектуальні ресурси, особливості емоційно-вольові 
сфери та ін.); соціокультурні (рівень сформованості 
навичок соціалізації, певний соціальний досвід осо-
бистості, тощо) [55; 56; 57; 58]. ці підсистеми мають 
складну структуру і забезпечують, у цілому, процес 
життєдіяльності і входження людини у соціум, тому 
їх важливість не викликає сумніву і у процесі попе-
редження ризиків соціального сирітства.

отже, внутрішні ресурси першої групи харак-
теризують індивідуальний потенціал особистості, 
а внутрішні ресурси другої групи – потенціал сім’ї 
як соціальної системи щодо успішного розв’язання 
можливих випадків ризику по соціальному сирітству.

Висновки. Представлена у статті розробка 
структурно-функціональної моделі системи соці-
ально-педагогічної роботи із превенції соціаль-
ного сирітства в умовах територіальної громади 
міста дозволяє чітко уявити системно-комплексну 
організацію даного превентивно-профілактичного 

процесу, а комплексне поєднання і взаємодія всіх 
визначених компонентів системи, на нашу думку, є 
передумовою ефективності соціально-педагогічної 
роботи із превенції соціального сирітства у міській 
територіальній громаді. наступним кроком науко-
вого пошуку стане експериментальна апробація 
системи соціально-педагогічної роботи із превен-
ції соціального сирітства в умовах територіальної 
громади міста шляхом утворення організаційно-
дослідних структур для її реалізації та впрова-
дження у практику соціально-педагогічної роботи, 
що допоможе нам відшукати ефективний алго-
ритм, дієвий механізм досягнення мети превен-
ції соціального сирітства – створення соціально-
підтримуючого середовища сімей, дітей, молоді 
в територіальній громаді міста та локалізація соці-
ально-педагогічними засобами можливих причин 
виникнення явища соціального сирітства, недопу-
щення дитячої бездоглядності і безпритульності.
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ІНСТиТуЦІЙНА СТРуКТуРА ОРГАНІЗАЦІї ПРОФІлАКТиКи  
ПОВЕДІНКОВиХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНиХ уЧНІВ
INSTITUTIONAL STRUCTURE REGARDING THE ORGANIZATION  
OF GIFTED PUPILS’ DEVIANT BEHAVIOR PREVENTION

У статті визначено структуру функціо-
нування соціальних інститутів щодо здій-
снення профілактики поведінкових девіацій 
обдарованих учнів на загальнодержавному, 
регіональному і локальному рівнях. Акценто-
вано увагу на тому, що соціальні інститути 
загальнодержавного і регіонального рівня 
здебільшого впливають на особистість 
обдарованого учня опосередковано, врахо-
вують світові та європейські стандарти, 
визначають загальнодержавні тенденції 
та регіональні особливості щодо розви-
тку, становлення, соціалізації, самореалі-
зації обдарованих дітей і молоді. Установи 
локального рівня мають безпосередній 
вплив на обдаровану особистість, здійсню-
ють профілактичну діяльність із цією кате-
горією учнів як на загальному, так і на індиві-
дуальному рівнях, розробляють і реалізують 
відповідні програми, враховуючи загально-
державні тенденції та регіональні особли-
вості здійснення профілактичної діяльності. 
З’ясовано, що реформування освітньої 
системи, зокрема психологічної служби сис-
теми освіти України, наявна інституційна 
структура організації профілактики пове-
дінкових девіацій обдарованих учнів, основні 
завдання установ теоретично створюють 
умови для пошуку, виявлення, розвитку 
і становлення, соціалізації й адаптації обда-
рованих учнів. Однак на практиці сьогодні 
не розроблені програми, моделі, стратегії, 
технології, форми і методи профілактики 
поведінкових девіацій обдарованих учнів на 
всіх рівнях освітньої системи; певні катего-
рії обдарованих учнів залишаються поза ува-
гою і потребують допомоги щодо вирішення 
складних проблем, пов’язаних із їх адапта-
цією, виробленням навичок конструктивної 
поведінки, попередженням негативних впли-
вів із боку соціального оточення.

Ключові слова: девіантна поведінка, обда-
рований учень, профілактика, соціальний 
інститут, організаційна структура.

The article defines the structure of the social insti-
tutions’ functioning regarding the organization of 
gifted pupils’ deviant behavior prevention at the 
national, regional and local levels. Attention is 
focused on the fact that social institutions at the 
national and regional levels in most cases affect 
the personality of a gifted pupil indirectly, take 
into account international and European stan-
dards, determine national tendencies, regional 
features related to the development, formation, 
socialization and self-realization of gifted children 
and youth. Institutions of a local level have a 
direct impact on a gifted person, carry out pre-
ventive activities with this category of pupils at 
both the general and individual levels, develop 
and implement appropriate programs, taking 
into account national tendencies and regional 
features. It was defined that the reform of the 
educational system, in particular, of the Ukrainian 
educational system’s psychological service, the 
existing institutional structure for the gifted pupils’ 
deviant behavior prevention and the main tasks 
of institutions theoretically create the conditions 
for the search, identification, development and 
establishment, socialization and adaptation of 
gifted pupils. However, in practice, to date, pro-
grams, models, strategies, technologies, forms 
and methods for the gifted pupils’ deviant behav-
ior prevention at all levels of the educational 
system have not been developed. Certain cat-
egories of gifted pupils left unattended and need 
help to solve complex problems associated with 
their adaptation, developing skills in construc-
tive behavior and preventing negative influences 
from the social environment.
Key words: deviant behavior, gifted pupil, pre-
vention, social institution, organizational structure.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
модернізація системи освіти в умовах інтеграції 
україни у європейський і світовий освітній про-
стір, трансформаційні процеси, що відбуваються 
у суспільстві, загострили проблеми адаптації дітей 
і молоді, пов’язані зі здатністю до інноваційного 
мислення і творчості, виробленням нових стра-
тегій і моделей діяльності та поведінки, набуттям 
умінь і навичок приймати рішення та відповідати 
за їх наслідки [3]. це потребує від держави акти-
візації пошуку нових технологій роботи всіх соці-
альних інститутів за напрямом профілактики від-
хилень у поведінці обдарованих дітей і молоді, 
попередження негативних впливів на особистість 
із боку середовища. тож особливої актуальності 
набуває проблема організації такої діяльності на 
всіх її рівнях: загальнодержавному, регіональ-
ному, локальному, особливо у сфері освіти, яка 
має цілу низку соціальних інституцій, що сприя-

ють вихованню і творчому розвитку обдарованої 
особистості, формуванню її соціальної активності, 
життєвої компетентності тощо. визначення струк-
тури функціонування соціальних інститутів щодо 
здійснення профілактики поведінкових девіацій 
обдарованих учнів на загальнодержавному, регі-
ональному і локальному рівнях є однією з умов 
ефективної організації відповідної діяльності, 
підбору, розробки й упровадження оптимальних 
стратегій, технологій, форм і методів профілактич-
ної роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналіз здійснення державної підтримки обдарова-
них дітей у зарубіжних країнах представлено у нау-
кових працях і. Бабенко, о. Бочарової, Ю. Гуцуляк, 
л. кокоріної, Ю. тріщук та багатьох інших науков-
ців. напрями державної політики щодо навчання 
та виховання обдарованих дітей у країнах Європи 
й азії визначено о. Горбильовою, в. дунцем, 
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с. кириченко, в. мадзігоном, а. марушкевич, 
д. Перепадя та ін. аналіз державної політики укра-
їни в освітній галузі щодо підтримки обдарованих 
учнів здійснено у роботах а. дакал, л. Півневої, 
т. тарасенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на наявність 
джерел наукової літератури, які містять інформацію 
щодо напрямів, проблем і перспектив державної під-
тримки обдарованих дітей і молоді як у зарубіжних 
країнах, так і в україні, структура функціонування 
соціальних інституцій на загальнодержавному, регі-
ональному, локальному рівнях щодо здійснення 
профілактики поведінкових девіацій обдарованих 
учнів не розглядалася. визначення основних інсти-
туцій, котрі здійснюють відповідну діяльність, про-
водять дослідження чи надають методичні реко-
мендації щодо її організації, є особливо актуальним 
за умов реформування системи освіти, зокрема 
психологічної служби, і забезпечить розуміння 
повноважень, функціональних обов’язків, основних 
завдань цих інституцій за визначеним напрямом 
соціально-педагогічної діяльності.

Мета статті – визначити структуру функціо-
нування соціальних інститутів щодо здійснення 
профілактики поведінкових девіацій обдарова-
них учнів на загальнодержавному, регіональному 
і локальному рівнях.

Виклад основного матеріалу. З метою профі-
лактики відхилень у поведінці обдарованих учнів, 
вирішення їх соціальних, психологічних, педагогіч-
них проблем держава утворює відповідні соціальні 
інститути на загальнодержавному, регіональному, 
локальному рівнях, у яких створено умови для 
повноцінного розвитку і становлення обдарованих 
учнів, їх адаптації та самореалізації.

Загальнодержавний рівень. Головним орга-
ном у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах освіти і науки, науко-
вої, науково-технічної та інноваційної діяльності, 
здійснення державного нагляду (контролю) за 
діяльністю закладів освіти, підприємств, установ 
та організацій, які надають послуги у сфері освіти 
або провадять іншу діяльність, пов’язану з надан-
ням таких послуг, є міністерство освіти і науки 
україни (мон україни) [7].

Починаючи з 1998 р. спільним наказом мініс-
терства освіти і науки україни й академії педа-
гогічних наук україни було створено український 
науково-методичний центр практичної психології 
і соціальної роботи (унмц практичної психології 
і соціальної роботи) як головну організацію пси-
хологічної служби, що здійснює методичне керів-
ництво усією психологічною службою системи 
освіти. основними завданнями центру є нау-
ково-методичне керівництво психологічною служ-
бою системи освіти україни, комплексний аналіз 

соціальної ситуації особистісного та психічного 
розвитку дітей і молоді, вивчення психологічних 
механізмів соціалізації особистості, підвищення її 
соціально-адаптаційних можливостей, особистіс-
ного зростання, впровадження новітніх методич-
них розробок для практичних психологів і соціаль-
них педагогів різних типів закладів освіти [4].

до загальнодержавної соціальної установи 
слід також віднести створений у 2007 р. інститут 
обдарованої дитини (далі – іод), підпорядкований 
вищій галузевій науковій установі – національній 
академії педагогічних наук україни (наПн укра-
їни). іод здійснює наукову та науково-організа-
ційну діяльність відділення загальної середньої 
освіти наПн україни. основні завдання іод поля-
гають у розробці програм і технологій розвитку 
обдарованої особистості на різних вікових етапах 
у системі безперервної освіти; розробці методич-
ного забезпечення, створенні сприятливих умов 
і реалізації проектів і програм фізичного, психіч-
ного, соціального, духовного та інтелектуального 
розвитку обдарованих дітей, їх правового та соці-
ального захисту; впровадженні наукових розробок, 
спрямованих на вирішення актуальних проблем 
освіти та виховання обдарованих дітей і молоді [2].

Багаторічний досвід роботи з обдарованими 
дітьми в україні має така загальнодержавна нау-
ково-громадська організація, як мала академія наук 
україни (далі – ман україни), робота якої спрямо-
вана на пошук, підтримку, сприяння творчому роз-
витку обдарованих, здібних до наукової діяльності 
учнів. учні-члени ман мають можливість слухати 
лекції провідних науковців україни, відвідувати 
практичні заняття та практикуми, проводити цікаві 
дослідження, працювати в державних бібліотеках, 
архівах і наукових установах національної акаде-
мії наук україни, відвідувати наукові конференції 
та семінари, спілкуватися з однолітками-інозем-
цями тощо. ман має регіональні осередки у всіх 
обласних і районних центрах україни, а дистан-
ційні форми роботи з обдарованою молоддю дають 
можливість учням із сільської місцевості отриму-
вати інформаційну підтримку науковців із наукових 
інститутів і закладів вищої освіти україни [5].

З 2013 р. в україні було сформовано Банк інте-
лектуальних досягнень дітей (далі – Банк) – відо-
мості про інтелектуальні досягнення обдарованих 
дітей із числа учнів 9-11 класів закладів загальної 
середньої освіти, котрі запатентували свій вина-
хід, є переможцями міжнародних і фінальних 
етапів всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турні-
рів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт 
учнів – членів ман україни відповідно до їх осо-
бистих результатів тап інтелектуальної діяльності 
за напрямами: навчальна, науково-дослідницька, 
науково-технічна і винахідницька діяльність.

накопичення, систематизацію та збереження 
інформації про інтелектуальні досягнення дітей, яка 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

102 Випуск 16. Т. 2. 2019

міститься у Банку, до 2014 р. здійснювала загаль-
нодержавна установа – інститут інноваційних тех-
нологій і змісту освіти мон україни [6]. З 2014 р. 
інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
реорганізовано і створено інститут модернізації 
змісту освіти та інститут освітньої аналітики [10]. 
відповідно до наказу мон від 17 січня 2015 р. 
№ 31 «деякі питання утворення інституту модерні-
зації змісту освіти та інституту освітньої аналітики» 
інститут модернізації змісту освіти є правонаступ-
ником державної наукової установи «інститут інно-
ваційних технологій і змісту освіти» [1].

у 2017 р. затверджено нову структуру – інститут 
модернізації змісту освіти, до складу якого увій-
шов новоутворений структурний підрозділ – відділ 
психологічного супроводу та соціально-педаго-
гічної роботи. основним завданням цього відділу 
стало здійснення організаційної та координаційної 
діяльності психологічної служби. унмц практич-
ної психології та соціальної роботи залишив за 
собою науково-методичне забезпечення діяль-
ності психологічної служби [12].

Згідно з новою редакцією Закону україни 
«Про освіту», який набув чинності у вересні 2017 р., 
діяльність психологічної служби регламентується 
ст. 76 «Психологічна служба та соціально-педаго-
гічний патронаж у системі освіти» [9]. відповідно 
до затвердженого у 2018 р. Положення про пси-
хологічну службу у системі освіти україни інститут 
модернізації змісту освіти і український науково-
методичний центр практичної психології і соціаль-
ної роботи наПн україни входять до складу струк-
тури психологічної служби у системі освіти україни 
та є установами загальнодержавного рівня [8].

на регіональному рівні підготовку та подання 
інформації для внесення її до Банку здійснюють 
органи управління освітою обласних, київської та 
севастопольської міських державних адміністра-
цій, міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
автономної республіки крим. органи управління 
освітою узагальнюють відомості про індивідуальні 
досягнення обдарованих дітей, отримані від відді-
лів (управлінь) освітою районних (міських), район-
них у містах києві та севастополі державних адмі-
ністрацій, подають інформацію до інституту для 
внесення її до Банку. керівники органів управління 
освітою здійснюють контроль за достовірністю, 
повнотою та своєчасністю подання цих відомостей.

Локальний рівень представлено закладами 
загальної середньої освіти і місцевими орга-
нами адміністративно-виконавчого апарату. так, 
заклади загальної середньої освіти впродовж 
кожного навчального року подають відомості про 
індивідуальні інтелектуальні досягнення дітей до 
відділів (управлінь) освітою районних (міських), 
районних у містах києві та севастополі державних 
адміністрацій. відділи (управління) освіти район-
них (міських), районних у містах києві та севас-

тополі державних адміністрацій, у свою чергу, 
подають зведені відомості до органів управління 
освітою регіонального рівня [6].

На регіональному рівні структуру психологічної 
служби складають навчально-методичні центри/
кабінети/лабораторії психологічної служби авто-
номної республіки крим, обласні, київський(а) 
і севастопольський(а) міські [8].

дослідження обласних молодіжних програм 
і комплексних заходів, спрямованих на їх реаліза-
цію, дозволяють виокремити групи питань, на яких 
зосереджено роботу з обдарованою і таланови-
тою молоддю: 1) методичне забезпечення; 2) банк 
даних обдарованих дітей; 3) стипендії, гранти, пре-
мії; 4) організаційне сприяння науковій діяльності 
учнівської молоді; 5) забезпечення сприятливого 
середовища й умов розвитку обдарованої молоді; 
6) заходи за участю обдарованих дітей і молоді; 
7) соціальний захист.

ці питання розглядають як перспективні шляхи 
розвитку регіональної практики, дієвість реаліза-
ції яких здійснить потужний вплив на досягнення 
поставлених завдань щодо створення умов для 
розвитку творчого та інтелектуального потенціалу 
молоді [11].

на локальному (місцевий рівень і рівень кон-
кретної установи) рівні до структури психологічної 
служби входять районні (міські) навчально-мето-
дичні центри/кабінети/лабораторії психологічної 
служби, методисти психологічної служби район-
них (міських) методичних центрів/кабінетів/лабо-
раторій, управлінь (відділів) освіти, об’єднаних 
територіальних громад (далі – отГ); підрозділи 
психологічної служби у закладах вищої, фахової 
передвищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти; практичні психологи і соціальні педагоги 
психологічної служби закладів освіти.

до складу психологічної служби вищезазначе-
них рівнів входять практичні психологи, соціальні 
педагоги закладів освіти міст, районів, отГ, керів-
ники (директори), методисти навчально-методич-
них центрів/кабінетів/лабораторій психологічної 
служби автономної республіки крим, обласних, 
київського(ї) і севастопольського(ї) міських, пра-
цівники психологічної служби департаментів, 
управлінь, відділів освіти.

Практичний психолог закладу та/або установи 
бере участь в освітній діяльності, спрямованій на 
забезпечення всебічного розвитку особистості, їх 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних зді-
бностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, вихо-
вання відповідальних громадян, здатних до сві-
домого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству; 
сприяє сформуванню у дітей відповідальної та 
безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здо-
рового способу життя, збереження репродуктивного 
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здоров’я, готовності до самореалізації; формуванню 
соціально-комунікативної компетентності обдаро-
ваних дітей, попередженню конфліктів.

соціальний педагог сприяє взаємодії закладів 
освіти, сім’ї та суспільства у вихованні учнів, їх 
адаптації до умов соціального середовища, забез-
печує консультативну допомогу батькам (законним 
представникам); формуванню в учнів відповідаль-
ної поведінки, культури здорового способу життя, 
збереженню репродуктивного здоров’я; поперед-
женню конфліктних ситуацій, що виникають під 
час освітнього процесу, запобіганню та протидії 
домашньому насильству.

Психологічна служба співпрацює з органами 
охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та 
спорту, внутрішніх справ, іншими органами вико-
навчої влади, а також комунальними закладами 
соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей 
і молоді, фахівцями із соціальної роботи отГ, гро-
мадськими організаціями [8].

Загалом в україні ведеться активна діяльність 
із розробки та впровадження авторських програм 
роботи з обдарованою молоддю на всіх рівнях 
освітньої системи. основний акцент у подібних 
програмах зроблений на пошук і виявлення тала-
новитих учнів (система тестування), організацію 
участі молоді у конкурсах, турнірах, олімпіадах 
різного рівня, але практично не розроблені заходи 
щодо соціалізації дітей в учнівському колективі, 
створенні позитивного соціально-психологічного 
клімату тощо. офіційна статистика мон україни 
у визначенні кількості обдарованих дітей в україні 
спирається на дані про учасників олімпіад, турні-
рів, конкурсів-захистів ман україни тощо, що не 
дає повної реальної картини. За таких умов врахо-
вуються лише діти, які значно випереджають своїх 
однолітків у розумовому розвитку або мають зді-
бності до різних галузей науки, тоді як спеціальна 
музична, художня, психомоторна, соціальна та 
інші види обдарованості не враховуються [5].

Висновки. отже, реформування освітньої 
системи, зокрема психологічної служби системи 
освіти, наявна інституційна структура організації 
профілактики поведінкових девіацій обдарова-
них учнів на загальнодержавному, регіональному, 
локальному рівнях, основні завдання установ тео-
ретично створюють умови для пошуку, виявлення, 
розвитку і становлення, соціалізації й адаптації 
обдарованих учнів, але практично сьогодні не 
розроблені програми, моделі, стратегії, техноло-
гії, форми та методи профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів на всіх рівнях освіт-
ньої системи, певні категорії обдарованих учнів 
залишаються поза увагою і потребують допомоги 
у вирішенні складних проблем, пов’язаних із їх 
адаптацією, виробленням навичок конструктивної 
поведінки, попередженням негативних впливів із 
боку соціального оточення тощо. соціальні інсти-

тути загальнодержавного і регіонального рівня 
здебільшого впливають на особистість обдаро-
ваного учня опосередковано, враховують світові 
та європейські стандарти, визначають загально-
державні тенденції, регіональні особливості роз-
витку, становлення, соціалізації, самореалізації 
обдарованих дітей і молоді. установи локального 
рівня мають безпосередній вплив на обдаровану 
особистість, здійснюють профілактичну діяльність 
із цією категорією учнів як на загальному, так і на 
індивідуальному рівнях, розробляють і реалізу-
ють відповідні програми, враховуючи загально-
державні тенденції та регіональні особливості 
здійснення профілактичної діяльності. відпо-
відно, перспективу подальших розвідок вбачаємо 
у визначенні рівнів організації профілактики пове-
дінкових девіацій обдарованих учнів на локаль-
ному рівні (рівні закладу загальної середньої 
освіти та його взаємодії з місцевими соціальними 
інституціями) з урахуванням регіональних особли-
востей і загальнодержавних тенденцій.
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ДиДАКТиЧНІ ЧиННиКи ТА уМОВи РОЗВиТКу СОЦІАльНОї 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТуДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНиХ уНІВЕРСиТЕТІВ
DIDACTIC FACTORS AND CONDITIONS OF SOCIAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Стаття присвячена аналізу чинників, дидак-
тичних підходів та умов формування соці-
альної компетентності студентів, зокрема 
майбутніх учителів. Зазначається, що соці-
ально-професійне становлення студентів 
передбачає набуття здобувачами вищої 
освіти професійних компетентностей та 
розвиток соціальної компетентності. Вияв-
лено, що соціальна компетентність є клю-
човою компетентністю сучасного фахівця, 
яка забезпечує ефективну взаємодію із 
суспільством для виконання поставлених 
завдань. Розвиток соціальної компетент-
ності студентів є складною та важливою 
проблемою, що пояснюється особливістю 
студентського віку. Студентський вік 
розглядається як соціально-психологічне 
явище, що охоплює вирішення питань 
у сфері психології, соціології, фізіології, інших 
наук. Студенти характеризуються бажан-
ням опанувати професією, знайти своє 
місце у житті, готовністю діяти задля змін 
та перетворень власного життя. Вияв-
лено, що соціально компетентний вчитель 
несе відповідальність за результати влас-
ної професійної діяльності, намагається 
постійно вдосконалювати свої соціальні 
вміння для побудови конструктивної вза-
ємодії з колегами та учнями. Зазначається, 
що студенти педагогічних університетів, 
крім власного професійного становлення 
та саморозвитку, повинні готуватися до 
формування в учнівської молоді здатнос-
тей до соціальної взаємодії із суспільством. 
На розвиток соціальної компетентності 
студентів педагогічних університетів 
впливають різноманітні суб’єктивні та 
об’єктивні чинники, що визначаються осо-
бливостями організації навчально-виховного 
процесу у закладі вищої освіти, індивідуаль-
ними характеристиками особистості, її 
мотиваційними та ціннісними орієнтаціями. 
На розвиток соціальної компетентності 
впливають інформаційно-комунікаційні 
технології, практичне застосування набу-
тих знань та сформованих навичок, під-
вищення мотивації на розвиток соціальної  
компетентності.

Ключові слова: соціальна компетентність, 
студенти, майбутній учитель, вища школа, 
дидактичні умови

The article focuses on factors, didactic 
approaches and conditions for social compe-
tence formation of students, especially of future 
teachers. It is noted that the socio-professional 
development of students includes the acquisition 
of professional and social competences among 
higher education applicants. It is revealed that 
social competence is a key competence of the 
modern specialist, which provides effective inter-
action with the society for the fulfillment of the 
set tasks. The development of students’ social 
competence is a complex and important prob-
lem, which is explained by the peculiarity of the 
student’s age. The student’s age is considered 
as a socio-psychological phenomenon that cov-
ers the solution of issues in the field of psychol-
ogy, sociology, physiology, and other sciences. 
Students are characterized by a desire to obtain 
occupational skills, find their place in life, a will-
ingness to act for change and transformation of 
their own lives. It is revealed that a socially com-
petent teacher is responsible for the results of his 
professional activity, trying to constantly improve 
his social skills needed for the building construc-
tive interaction with colleagues and students. It is 
noted that students of pedagogical universities, 
in addition to their own professional development 
and self-development, should be prepared to 
form the ability to social interaction with society 
among student youth. The development of social 
competence of students of pedagogical universi-
ties is influenced by various subjective and objec-
tive factors, which are determined by the pecu-
liarities of the organization of the educational 
process in the institution of higher education, 
the individual characteristics of the individual, his 
motivational and value orientations. The devel-
opment of social competence is influenced by 
the use of information and communication tech-
nologies; practical application of the acquired 
knowledge and skills; increasing motivation for 
the development of social competence.
Key words: social competence, students, future 
teacher, high school, didactic conditions
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Постановка проблеми. сучасні вимоги до під-
готовки фахівців нового покоління, здатних якісно 
виконувати свої професійні обов’язки, бути кому-
нікабельними та ефективно почуватися в інфор-
маційному середовищі, актуалізують потребу 
в оновленні змісту освіти та навчально-виховних 
технологій. З урахуванням цього молоді, зокрема 
студентам закладів вищої освіти, надається важ-
лива роль щодо розбудови нашої держави та її 
піднесення до європейського рівня.

соціально-професійне становлення студентів 
передбачає набуття здобувачами вищої освіти 
професійних компетентностей та розвиток соці-
альної компетентності, що допоможе ефективно 

взаємодіяти із соціумом та мати активну життєву 
позицію. особливо це стосується студентів педа-
гогічних університетів, які, крім власного профе-
сійного становлення та саморозвитку, повинні 
підготувати до активної життєдіяльності учнівську 
молодь. соціально компетентний вчитель несе 
відповідальність за результати власної професій-
ної діяльності, намагається постійно вдосконалю-
вати свої соціальні вміння для побудови конструк-
тивної взаємодії з колегами та учнями.

Будь-яка педагогічна діяльність передбачає 
наявність відповідних умов, які повинні позитивно 
впливати на ефективність її здійснення. З огляду 
на це дидактичні умови та чинники з урахуванням 
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особливостей та специфіки закладів вищої освіти 
є важливим складником процесу розвитку соці-
альної компетентності студентів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
аналізом студентського віку з точки зору соціальної 
активності займалися а. Базиленко, л. Жданюк, 
м. Гриньова, а. ткаченко. соціальну компетент-
ність вчителів досліджували в. ковальчук. Форму-
вання соціальної компетентності здобувачів вищої 
освіти лежало у площині досліджень с. остапенко. 
вчені н. Борбич, т. василюк, т. качалова, о. мали-
хін досліджували соціальну компетентність май-
бутніх вчителів. незважаючи на значну кількість 
досліджень, актуальним є теоретичний аналіз чин-
ників та умов розвитку соціальної компетентності 
здобувачів вищої педагогічної освіти.

Мета статті полягає у теоретичному аналізі 
наукових досліджень щодо чинників та дидактич-
них умов розвитку соціальної компетентності здо-
бувачів вищої освіти, зокрема студентів педагогіч-
них університетів.

Виклад основного матеріалу. сучасний 
випускник повинен бути фахівцем своєї справи, 
мати відповідні професійні компетентності, вільно 
відчувати себе у соціумі, конструктивно взаємо-
діяти з іншими людьми, групами людей, органі-
заціями. у цьому контексті ми згодні з м. Гриньо-
вою, яка зазначає, що поєднання професійної 
підготовки, яка вважається основною діяльністю 
у закладі вищої освіти, та заходів, спрямованих на 
соціалізацію молоді, розвиток у неї умінь соціаль-
ної взаємодії, надасть можливість всебічно інте-
грувати випускника у дорослі соціальні відносини 
та професійну діяльність [3, с. 68].

для забезпечення ефективної взаємодії з оточу-
ючим середовищем особистість повинна будувати 
свою поведінку відповідно до цінностей та інтересів 
соціальних груп, визначати своє місце у структурі 
соціальних інститутів, продуктивно взаємодіяти 
з людьми, групами людей, уникати конфліктів та 
прогнозувати їх виникнення, проявляти ініціативу 
під час вирішення поставлених перед колективом 
завдань, застосовувати механізми та прийоми 
ефективного спілкування з людьми [6, с. 59].

одним із насичених стосовно формування та 
розвитку здатностей соціальної компетентності є 
студентський вік. у цьому віці формуються ком-
петенції, які використовуються людиною протягом 
усього життя: комунікативна, соціальна, інформа-
тивна та інші. цей віковий період характеризується 
бажанням опанувати професією, знайти своє місце 
у житті, готовністю діяти задля змін та перетворень 
життя. Як наслідок, студентська молодь постійно 
перебуває у взаємодії з різними суспільними та 
професійними групами, державними та недержав-
ними установами [5, с. 30], проявляє активну жит-
тєву позицію у різноманітних заходах політичного, 
культурного, суспільного спрямування.

Під соціальною компетентністю студентів 
дослідники розуміють інтегрований комплекс ком-
петентностей, що базуються на психологічних 
здібностях та моральних якостях особистості та 
дозволяють їй самоактуалізуватися через ефек-
тивну взаємодію із суспільством [9, с. 7].

на розвиток соціальної компетентності сту-
дентів впливає низка різноманітних чинників еко-
номічного, суспільного, особистісного характеру. 
умовно їх можна поділити на дві групи: суб’єктивні, 
внутрішні чинники, що пов’язані з віком, статтю 
особистості, її соціальним статусом, психологіч-
ними особливостями; зовнішні, об’єктивні чин-
ники, що визначаються культурним, політичним, 
соціальним контекстом тощо.

до факторів, що впливають на розвиток соці-
альної компетентності, належать наступні:

− залучення особистості до різних видів соці-
альної діяльності, практичного опанування від-
повідними знаннями та здатностями, набуття 
особистістю життєвого досвіду соціального  
спілкування;

− забезпечення вільного вибору особистістю 
соціальної діяльності на основі її внутрішньої 
мотивації та ціннісних орієнтацій;

− забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
між соціальними партнерами на принципах поваги 
один до одного, гідності кожного з учасників вза-
ємодії [4, с. 147].

Щодо розвитку соціальної активності а. Бази-
ленко виділяє три рівні чинників, а саме:

− макрорівень – до нього належить масова 
політична свідомість, особливості суспільно-полі-
тичного та соціально-економічного становища 
країни [1, с. 24];

− рівень освітнього середовища (мезорівень) 
характеризується формою власності, характером 
та стилем керівництва закладом вищої освіти, 
соціально-психологічним кліматом освітнього 
середовища тощо;

− макрорівень – до нього належать чинники, 
що стосуються особистісного розвитку (особли-
вості спілкування між студентами та викладачами, 
ступінь взаємодії студента з академічною групою, 
сімейні цінності та традиції тощо) [1, с. 25].

до дидактичних умов формування соціальної 
компетентності студентів філологічних спеціаль-
ностей у процесі самостійної навчальної діяль-
ності с. остапенко відносить наступні:

1. інтенсифікація самостійної роботи студентів 
[10, с. 165].

2. взаємодоповнюваність форм, методів і при-
йомів, що використовуються студентами під час 
самостійної навчальної діяльності, на засадах 
навчального співробітництва між студентами та 
викладачем.

3. інформованість студентів щодо їх самостій-
ної навчальної діяльності.
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4. активізація набутого досвіду щодо соціаль-
ної взаємодії за рахунок актуалізації особливостей 
вищої освіти [10, с. 167].

окремою категорією студентської молоді є здо-
бувачі вищої освіти, які вирішили навчатися на 
педагогічних спеціальностях.

ми поділяємо думку в. ковальчук та вважаємо, 
що на вчителя покладається виконання двох осно-
вних функцій. Перша полягає у забезпеченні учнів 
сукупністю знань, вмінь, компетенцій, які знадо-
бляться їм для подальшого навчання та самороз-
витку; друга – стати для учнів наставником, який 
навчить їх ефективно взаємодіяти з оточуючим 
середовищем [8, с. 76].

Під соціальною компетентністю вчителя розу-
міється сукупність вмінь та здатностей трансляції 
до учнів засвоєних знань та цінностей, форму-
вання в них основ соціальної активності [2, с. 166], 
розвиток вмінь взаємодії з оточуючим світом, 
налагодження доброзичливих відносин з іншими 
людьми, встановлення меж адекватної пове-
дінки [8, с. 76] на основі морально-ціннісних норм 
та правил.

Зазначені вимоги до соціально-професійних 
якостей учителя зумовлюють специфічну підго-
товку студента у закладі вищої освіти до обраної 
педагогічної професії. майбутні учителі повинні 
мати, крім фахової підготовки, високий рівень 
соціальної відповідальності за результати своєї 
професійної діяльності, проявляти готовність до 
самовизначення та соціального становлення.

Більшою мірою це залежить від організації 
навчально-виховного процесу, який повинен бути 
спрямованим на розвиток природних здібностей 
студентів та їх творчого потенціалу, соціального 
мислення, формування власного стилю поведінки 
в соціокультурному контексті [2, с. 169]; стимуля-
цію пізнавального інтересу студентів, особливос-
тей їх творчої діяльності [7, с. 28].

соціальна компетентність є необхідним ком-
понентом підготовки випускника педагогічного 
університету, оскільки вона забезпечить якісне 
виконання професійних обов’язків та соціальних 
функцій у сфері освіти. Зазначена ключова компе-
тентність проявляється в соціальній відповідаль-
ності та готовності до формування особистості 
учня як активного члена суспільства та відпові-
дального громадянина.

основою для формування соціальної ком-
петентності, на думку н. Борбич, є внутрішня 
мотивація студентів, їх ціннісні орієнтації, творча 
діяльність, спрямована на інтелектуальний, 
естетичний, моральний розвиток та самовдос-
коналення. дослідниця виділяє наступні осо-
бливості формування соціальної компетент-
ності майбутніх учителів: розвиток самооцінки та 
самостійності у вирішенні проблемних завдань; 
формування суспільної спрямованості; розши-

рення діапазону соціальних інтересів; розвиток 
соціальної та психологічної гнучкості; оволо-
діння окремими соціальними ролями дорослої 
людини [2, с. 169].

методологічними підходами до формування 
соціальної компетентності майбутніх педаго-
гів, які потрібно враховувати під час організа-
ції навчально-виховного процесу, о. малихін та 
т. василюк визначають компетентнісний, особис-
тісно-орієнтований, акмеологічний, аксіологічний 
та технологічний підходи [9, с. 9].

на ефективність розвитку соціальної компе-
тентності здобувачів вищої освіти, зокрема май-
бутніх учителів, впливають різноманітні чинники 
та дидактичні умови. до них можна віднести такі:

− інформаційна насиченість навчально-вихов-
ного процесу;

− застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій;

− введення в навчальний план спецкурсів, які 
дозволять сформувати у студентів відповідні зді-
бності та компетентності;

− практичне застосування набутих знань та 
сформованих навичок;

− підвищення мотивації на розвиток соціаль-
ної компетентності.

т. качалова виділяє наступні дидактичні умови 
формування соціальної компетентності студентів 
педагогічних університетів:

− моніторинг компетенцій, що складають соці-
альну компетентність;

− організація практичного навчання на основі 
створення та вирішення низки соціально-значу-
щих ситуацій;

− забезпечення соціально-особистісної само-
реалізації студентів на основі стимулювання їх 
рефлексивної діяльності [7, с. 28].

слід зазначити, що перелік дидактичних умов 
формування соціальної компетентності студентів 
та їх ефективність залежить від специфіки закладу 
вищої освіти, спеціальності, на якій вчаться сту-
денти, особливостей організації навчально-вихов-
ного процесу тощо.

Висновки. отже, розвиток соціальної компе-
тентності студентів є доволі складною та важли-
вою проблемою, яка пояснюється особливістю 
студентського віку як соціально-психологічного 
явища, що охоплює питання у сфері психології, 
соціології, фізіології тощо. тільки системне враху-
вання цих питань дозволить досягти позитивних 
змін у соціалізації студентської молоді. на розвиток 
соціальної компетентності студентів педагогічних 
університетів впливають різноманітні суб’єктивні 
та об’єктивні чинники, що визначаються особли-
востями організації навчально-виховного процесу 
у закладі вищої освіти, індивідуальними характе-
ристиками особистості, її мотиваційними та цінніс-
ними орієнтаціями.
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІя уНІВЕРСиТЕТІВ: ДОСВІД ПОльЩІ
UNIVERSITY FINANCIAL AUTONOMY: CASE OF POLAND

У статті здійснено аналіз нормативно-пра-
вового забезпечення у сфері вищої освіти 
Польщі. Встановлено, що заклади вищої 
освіти є автономними інституціями у всіх 
сферах своєї діяльності. Основою системи 
вищої освіти та науки є автономія універ-
ситету. Регулювання діяльності закладів 
вищої освіти здійснюється на основі прин-
ципів свободи викладання, свободи дослід-
жень та художньої творчості. Заклади 
вищої освіти є складовою частиною наці-
ональної системи освіти та досліджень, їх 
місією є діяльність із викладання та дослід-
жень. Центральні органи влади та місце-
вого самоврядування можуть приймати 
рішення щодо закладів вищої освіти лише 
у випадках, передбачених законодавчими 
актами Парламенту. З’ясовано джерела 
фінансування закладів вищої освіти, а саме: 
державний бюджет, кошти бюджетів 
органів місцевого самоврядування, сту-
дентські фінансові внески, інші джерела. 
Державний бюджет є основним джерелом 
фінансування закладів вищої освіти. Від-
повідно до Закону «Про вищу освіту та 
науку» 2018 р. обсяг фінансування закла-
дів вищої освіти буде залежати від типу 
закладу вищої освіти (університетського 
або неуніверситетського, державного або 
приватного) і визначатиметься на основі 
алгоритму. Розкрито напрями та крите-
рії розподілу фінансування, що застосову-
ються в алгоритмі. До напрямів віднесено 
такі: підтримка та розвиток викладаць-
кого потенціалу (навчання студентів очної 
форми, утримання студентських гурто-
житків, професійний розвиток персоналу) 
та дослідницького потенціалу (підготовка 
кадрів в докторантурі), фінансові пільги 
для студентів (грант на утримання, грант 
для студентів з особливими потребами, 
виплата матеріальної допомоги, стипендія 
ректора), інвестиції / капітальні витрати, 
пов’язані з діяльністю з викладання та 
досліджень, завдання, пов’язані з забезпе-
ченням адекватних умов для повноцінної 
участі студентів з особливими потребами 
у навчальному процесі та науковій діяль-
ності. Здійснено аналіз показників фінансо-
вої автономії університетів.

Ключові слова: алгоритм, гранти, джерела 
фінансування, самостійність (автономія) 
університету, субсидії, фінансова автономія 
університету.

The analysis of legislative support of higher edu-
cation of Poland is carried out. It was defined, that 
institutions of higher education are autonomous 
institutions in all areas of their activity. University 
autonomy is the basis of higher education and 
science system. The regulation of higher educa-
tion institutions is carried out on the basis of the 
principles of freedom, teaching, research and 
artistic creativity. Higher education institutions 
are an integral part of the national education and 
research system, their mission is teaching and 
research activity. The central authorities and local 
self-government bodies can decide on higher 
education institutions only in cases provided by 
legislative acts of the Parliament. The sources 
of financing of higher education institutions are 
identified. They are State budget, local govern-
ment budget funds, students’ fees and other 
sources. The state budget is the main source for 
funding of higher education institutions. Accord-
ing to the Law on Higher Education and Science 
2018 the amount of funding for higher education 
institutions will depend, first of all, on the type of 
higher education institution (university-type or 
non-university, public or non-public) and will be 
determined by the new algorithm. Funding direc-
tions and funding allocation criteria used in the 
algorithm are revealed. The directions include: 
maintenance and development of the teaching 
capacity (e.g. training of students in full-time pro-
grammes, maintenance of student dormitories, 
professional development of staff), maintenance 
and development of the research capacity (e.g. 
training provided in doctoral schools), financial 
benefits for students (maintenance grant, grant 
for disabled students, aid payment, the Rec-
tor’s scholarship), tasks related to the provision 
of adequate conditions for full participation of 
disabled persons in the teaching and learning 
process and research activities. The analysis of 
financial autonomy indicators of universities is 
carried out.
Key words: algorithm, grants, sources of fund-
ing, university autonomy, subsidies, financial 
autonomy of the university.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
З 2014 р. в україні розпочато реформи у сфері 
освіти, що спрямовані на забезпечення академіч-
ної свободи та автономії університетів. За цих умов 
постає необхідність зміни моделі фінансування 
вищої освіти та управління фінансовими ресур-
сами закладів вищої освіти як на національному, 
так і на інституційному рівнях. З огляду на це вва-
жаємо за потрібне проаналізувати досвід Польщі, 
де проведено реформи у сфері вищої освіти щодо 
розширення автономії університетів та зміни моделі 

їх фінансування. Як зазначив дослідник M. квієк 
у своїй праці «університет і держава. вивчення 
глобальних трансформацій» [1], вибір національ-
ної освітньої політики, моделі фінансування універ-
ситетів у майбутньому, знаходження додаткових 
ресурсів для державної підтримки вищої освіти як 
одного з визначальних факторів конкурентоспро-
можності держави є надзвичайно важливим та 
актуальним для україни сьогодні [1, с. 2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вища освіта за умов бюджетних обмежень 
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перебуває у центрі уваги д. даковської [2]. 
Питання фінансування та врядування у вищій 
освіті Польщі розглянуті м. квієком та к. сзадков-
ським [3]. реформи у сфері урядування університе-
тів на основі аналізу досвіду Польщі, нідерландів, 
австрії, Португалії проаналізовані д. антоновичем 
та в. джонгблодом [4].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. дослідники переважно 
акцентували увагу на загальних аспектах вищої 
освіти та урядуванні університетів, а питання 
фінансової автономії університетів залишається 
недостатньо розкритим.

Мета статті – проаналізувати стан та переду-
мови забезпечення фінансової автономії універси-
тетів Польщі.

Виклад основного матеріалу. За реалізацію 
цілей освітньої політики, регулювання й фінан-
сування закладів вищої освіти відповідальним 
є Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego [5] 
(міністерство науки та вищої освіти). міністр науки 
та вищої освіти здійснює нагляд за діяльністю 
закладів вищої освіти (далі – Зво) в частині від-
повідності їх діяльності та статутів до законодав-
ства, надає дозволи щодо заснування недержав-
них закладів вищої освіти та здійснює контроль за 
використанням державних фінансових ресурсів.

нормативно-правове забезпечення у сфері 
вищої освіти Польщі містить такі ключові документи:

− Constitution of the Republic of Poland (консти-
туція республіки Польща) [6] 1997 р.;

− Law on Higher Education (Закон «Про вищу 
освіту») [7] 2005 р.;

− Law on Higher Education and Science (Закону 
«Про вищу освіту та науку») [8] 2018 р.

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki (Закон 
Про раду фінансування фундаментальних дослід-
жень) 2010 р. [9].

Зазначимо, що право на автономію закріплено 
у конституції республіки Польща. у ст. 70 зазна-
чено: «Публічна влада забезпечує громадянам 
загальний і рівний доступ до освіти. З цією метою 
вони створюють і підтримують системи з надання 
індивідуальної фінансової та організаційної допо-
моги учням і студентам. умови надання допомоги 
визначаються законом. Забезпечується автономія 
вищих шкіл на принципах, визначених законом» [6].

у результаті реформування вищої освіти 
2009 року створено організації-посередники між 
закладами вищої освіти та державою, що мають 
функцію координування. Засновано дві незалежні 
ради досліджень, що фінансуються державою (для 
фундаментальних досліджень (Narodowe Centrum 
Nauki, NCN) та для прикладних досліджень 
(Narodowe Centrum Badarii Rozwoju, NCBR)). Було 
оновлено комітет з акредитації Польщі (Polska 
Komisja Akredytacyjna, PKA) та національний комі-
тет з оцінки наукових підрозділів (Komitet Ewaluacji 

Jednostek Naukowych, KEJN), основним завдан-
ням якого є проведення комплексної оцінки дослід-
ницької діяльності наукових підрозділів відповідно 
до міжнародних стандартів. у результаті оцінки 
наукові підрозділи класифікують за такими катего-
ріями: A+ – провідний рівень у країні, A – достатній, 
B – прийнятний з рекомендацією посилити наукову 
діяльність і C – незадовільний рівень. отже, відбу-
лися зміни у врядуванні та фінансуванні публічних 
закладів вищої освіти через вимірювання на основі 
результатів досліджень [10, c. 338].

відзначимо, що наступна реформа системи 
вищої освіти Польщі започаткована із прийняттям 
Law on «Higher Education and Science» (Закону 
«Про вищу освіту та науку») [8] 2018 р. у ст. 3 
зазначено, що основою системи вищої освіти та 
науки є свобода викладання, художньої творчості, 
наукових досліджень та оприлюднення їх резуль-
татів, автономія університету [8].

відповідно до нового Закону основними прин-
ципами для закладів вищої освіти є такі [11]:

− заклади вищої освіти є автономними у всіх 
сферах своєї діяльності;

− регулювання діяльності закладів вищої освіти 
здійснюється на основі принципів свободи викла-
дання, свободи досліджень та художньої творчості;

− заклади вищої освіти є складовою части-
ною національної системи освіти та досліджень, їх 
місією є діяльність із викладання та досліджень;

− Зво співпрацюють у галузі досліджень та 
розробок для зацікавлених сторін, а також через 
участь роботодавців у розробці навчальних про-
грам та навчальному процесі;

− центральні органи влади та місцевого само-
врядування можуть приймати рішення щодо Зво 
лише у випадках, передбачених законодавчими 
актами Парламенту.

Зазначимо, що частка витрат на вищу освіту 
у Польщі складає 1,4% ввП, тобто перебуває на рівні 
середнього значення 22 для країн Єс (1,35% ввП) і не 
перевищує показників по країнам оеср (1,54%ввП). 
із державних джерел – 1,1% ввП [12]. існує залеж-
ність університетів від урядового фінансування.

Якщо поглянути на структуру надходжень уні-
верситетів від діяльності із викладання у 2016/2017 
н. р., то вона виглядає так [13]:

− 80,1 (80,8%) – гранти (субсидії) з держав-
ного бюджету;

− 0,1% – кошти бюджетів органів місцевого 
самоврядування;

− 10,4 (9,7%) – студентські фінансові внески;
− 9,4% – інше.
тобто у 2017 р. порівняно із 2016 р. спостері-

гаємо збільшення частки грантів у вигляді субси-
дій з державного бюджету та скорочення частки 
надходжень від оплати навчання на 0,7%, частка 
інших надходжень та надходжень з бюджетів орга-
нів місцевого самоврядування не змінилася.
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державний бюджет залишається основним 
джерелом фінансування закладів вищої освіти. 
Фінансування вищої освіти входить до розділу 
«державний бюджет», що перебуває у віданні 
профільного міністра, та розділу «вища освіта та 
наука», включеного до інших розділів державного 
бюджету. Загальний бюджет, виділений на ці цілі, 
визначається щорічно в Законі «Про бюджет».

відповідно до Закону «Про вищу освіту та 
науку» 2018 р. рівень державного бюджетного 
фінансування вищої освіти та науки, виділений на 
певний фінансовий рік, не може бути нижчим, ніж 
у попередньому році.

Формула фінансування на національному рівні 
базується на вхідних критеріях, що враховують 
різні категорії науково-педагогічного персоналу та 
студентів (вага 45% і 40%), що корегуються (зва-
жуються) на коефіцієнти наукового потенціалу та 
доступності викладання (кількість студентів на 
викладача) [14, c. 91]. Формула розподілу фінан-
сування у 2017/2018 н. р. містила такі зважені 
показники: кількість студентів (40%), науково-педа-
гогічний персонал (45%), дослідження (10%), міжна-
родне співробітництво (5%), оцінка якості на основі 
загального показника оцінки якості досліджень.

розподіл фінансових ресурсів серед закладів 
вищої освіти здійснюватиме профільний міністр. 
обсяг фінансування залежатиме від типу закладу 
вищої освіти (університетського або неуніверси-
тетського, державного або приватного). у табл. 1 
подано напрями та критерії розподілу фінансових 
ресурсів на основі алгоритму.

Грантове фінансування регулюється прави-
лами здійснення виплат та обліку. Грант може 
бути використаний для фінансування або спіль-
ного фінансування конкретних публічних завдань. 

для отримання гранту від закладу вищої освіти 
часто вимагається власний внесок. на відміну від 
цього організація-бенефіціар вирішує, який тип 
субсидії і на яку мету буде використано.

ключовими змінами відповідно до цього Закону 
є такі [16]:

− розширення автономії Зво та передача 
компетенцій щодо внутрішньої структури Зво;

− мінімальні законодавчі обмеження, що поля-
гають у регулюванні центральних органів Зво. 
у такому разі статут Зво стане його конституцією, 
що регулюватиме основні принципи та питання 
організації діяльності Зво;

− створення нового органу – ради Зво, до 
складу якої увійдуть представники неакадемічної 
спільноти. Зво прийматиме рішення щодо їх біль-
шості у раді;

− зміни щодо фінансування Зво, які перед-
бачають, що Зво отримуватиме одну субсидію 
замість низки попередніх цільових субсидій. обсяг 
цієї субсидії буде розподілений відповідно до 
потреб Зво. Передбачено зростання фінансування 
вищої освіти загалом (наприклад, 3 млрд. злотих 
на Зво у вигляді державних облігацій, додаткові 
700 млн. злотих на вищу освіту та дослідження, 
передбачені у бюджеті на 2019 рік). це дозволить 
Зво здійснювати більший контроль та мати шир-
ший діапазон прийняття рішень щодо витрат.

За повідомленням Європейської асоціації уні-
верситетів, рівень фінансової автономії універси-
тетів Польщі у 2017 р. складав 54% завдяки таким 
показникам:

− термін державного фінансування – один рік;
− тип державного фінансування – блоко-

вий грант і наявні обмеження на розподіл обсягу 
фінансування;

таблиця 1
Напрями та критерії розподілу обсягу фінансування закладів вищої освіти Польщі

Напрями розподілу фінансування Критерії розподілу фінансування, що 
застосовуються в алгоритмі

Підтримка та розвиток викладацького потенціалу 
(навчання студентів очної форми, утримання студент-
ських гуртожитків, професійний розвиток персоналу)

Групи закладів вищої освіти, професорсько-викладаць-
кий склад та студенти очної форми навчання, індекси/
показники витрат за дисциплінами

Підтримка та розвиток дослідницького потенціалу (під-
готовка кадрів в докторантурі)

тип суб’єкта, докторанти, категорії досліджень, індекси 
витрат дисциплін, найманий персонал, що проводить 
наукову діяльність

Фінансові пільги для студентів (грант на утримання, 
грант для студентів з особливими потребами, виплата 
матеріальної допомоги, стипендія ректора)

студенти, які отримують гранти на утримання, студенти 
з особливими потребами

інвестиції / капітальні витрати, пов’язані з діяльністю з 
викладання та досліджень

важливість відповідного інвестиційного проєкту для даного 
закладу вищої освіти, вплив запланованого інвестиційного 
проєкту на безпеку його користувачів та скорочення опе-
раційних та експлуатаційних витрат закладу вищої освіти, 
можливість залучення спільного фінансування з інших 
джерел для запланованої роботи або завдань

Завдання, пов’язані з забезпеченням адекватних умов 
для повноцінної участі студентів з особливими потре-
бами у навчальному процесі та науковій діяльності

студенти та докторанти із особливими потребами

Джерело: [15]
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− університети можуть утримувати надлиш-
кові кошти, але їх розподіл визначається зовніш-
нім повноважним органом;

− університети можуть отримувати позики 
з деякими обмеженнями. держава може бути 
гарантом за кредитом, якщо кредит передбачає 
наявність гарантії у вигляді активів університету, 
що є власністю держави або органів місцевого 
самоврядування. Заявка на кредит має бути схва-
лена зовнішнім повноважним органом;

− університети можуть продавати будівлі, але 
існують обмеження;

− для студентів з країн – членів Єс відсутня 
плата за навчання, а для студентів з країн, що не 
є членами Єс, рівень плати за навчання встанов-
люється на основі погодження між університетами 
та зовнішнім органом.

Заклади вищої освіти можуть здійснювати 
підприємницьку діяльність у вигляді створення 
товариств з обмеженою відповідальністю, що від-
окремлена від основної діяльності закладу органі-
заційно та фінансово й охоплює сферу та форми, 
визначені їх статутами. Як й інші суб’єкти дер-
жавного сектору, заклади вищої освіти не можуть 
володіти/придбати акції (частки) в компаніях або 
облігації, випущені суб’єктами, відмінними від дер-
жавного казначейства або місцевих органів влади.

Висновки. у процесі реформування вищої 
освіти запроваджено різні види фінансування для 
закладів вищої освіти. З 2019 р. заклади вищої 
освіти отримують субсидії та гранти (раніше 
надавалися лише гранти). Фінансування закла-
дів вищої освіти здійснюється централізовано 
коштом державних субсидій через міністерство 
науки та вищої освіти. діяльність з досліджень 
фінансується через державні субсидії на основі 
оцінки KEJN, гранти надаються за результатами 
національних конкурсів фінансування досліджень 
від NCBR та NCN. отже, ступінь свободи у роз-
поділі фінансових ресурсів буде змінюватися 
залежно від типу фінансування. у результаті про-
цесів реформування та модернізації у сфері вищої 
освіти Польщі створені умови для розширення 
автономії університетів. однак рівень фінансової 
автономії університетів невисокий.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в аналізі успішного досвіду інших країн Європи 
щодо запровадження механізмів розширення 
фінансової автономії університетів.

БІБлІОГРАФІЧНиЙ СПиСОК:
1. квієк м. університет і держава: вивч. глобал. 

трансформацій / пер. з англ. т. цимбала. київ : так-
сон, 2009. 380 с.

2. Dakowska D. Higher Education in Poland: Budg-
etary Constraints and International Aspirations. Jon 
Nixon. Higher Education in Austerity Europe, Bloomsbury. 
2017. р. 79-81, URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-01532977v2/document.

3. Kwiek M., Szadkowski K. Higher Education Sys-
tems and Institutions: Poland. International Encyclope-
dia of Higher Education Systems. Pedro N. Texteira and 
J.C. Shin, eds. Cham : Springer, 2019. р. 1-20.

4. Antonowicz D., Jongbloed B. University Governance 
Reform in the Netherlands, Austria, and Portugal: Lessons 
for Poland. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publi-
cation/283073068_university_governance_reform_in_the_
netherlands_austria_and_portugal_lessons_for_poland.

5. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
URL: https://www.gov.pl/web/nauka/podstawowe-infor-
macje.

6. Constitution of the Republic of Poland of 2nd 
аpril, 1997. https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angiel-
ski/kon1.htm.

7. Law on Higher Education. Sejm. 2005. URL: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 
WDU20051641365.

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce 2018 (Law on Higher Education 
and Science). URL: https://konstytucjadlanauki.gov.pl//
content/uploads/2018/08/kdn.pdf.

9. Ustawa o Narodowym Centrum Nauki. Sejm. 
2010. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20100960617/U/D20100617Lj.pdf.

10. Kwiek M. Building a New Society and Econ-
omy: High Participation Higher Education in Poland 
In B. Cantwell, S. Marginson, A. Smolentseva (eds). 
High Participation Systems of Higher Education Oxford 
Scholarship Online: November 2018. DOI: 10.1093/
oso/9780198828877.001.0001.

11. Eurydice. Poland Fundamental Principles and 
National Policies. URL: https://eacea.ec.europa.eu/
national-policies/eurydice/content/fundamental-prin-
ciples-and-national-policies-56_en.

12. OECD. Education at a Glance 2018: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris. URL: http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2018-en. C. 266–267.

13. Główny Urząd Statystyczny Statistics Poland 
(2017). Higher education institutions and their finances 
in 2017. URL: https://stat.gov.pl/en/topics/education/
education.

14. European Commission (2017). Peer Review 
Poland’s Higher Education and Science system. URL: 
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/
peer-review-polish-higher-education-and-science
-system.

15. Eurydice. Higher Education Funding. URL: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/higher-education-funding-56_en.

16. Eurydice. Poland National Reforms in Higher 
Education. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national
-policies/eurydice/content/national-reforms-higher-edu-
cation-50_en.



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

113

  Теорія і меТодика управління освіТою

ШляХи ВДОСКОНАлЕННя СиСТЕМи уПРАВлІННя яКІСТЮ ВиЩОї ОСВІТи
wAYS TO IMPROVE THE HIGHER EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Статтю присвячено висвітленню актуаль-
ної проблеми шляхів удосконалення системи 
управління якістю вищої професійної освіти, 
яка тісно пов’язана з удосконаленням органі-
заційно-економічних механізмів регулювання 
діяльності освітньої системи на всіх її рівнях, 
включаючи управління галуззю освіти зага-
лом, в окремих регіонах і в освітніх установах 
системи вищої професійної освіти в Укра-
їні. Розкрито сутність поняття «якість 
освіти», спираючись на Закон України «Про 
вищу освіту», міжнародний стандарт «ISO 
9000:2000» і роботи сучасних дослідників. 
Зазначено, що вдосконалення якості вищої 
освіти має починатися з чіткої постановки 
суспільством цілей, яких випускники ЗВО 
повинні досягти після отримання ними 
дипломів, а важливою стороною підвищення 
якості вищої освіти є посилення конкуренції 
в її отриманні в тому числі за рахунок сту-
дентів і викладачів із-за кордону. Наведено 
аналіз досвіду розвинених країн у сфері якості 
освіти. Так, існує два напрями підвищення 
якості вищої освіти в умовах ринкової еконо-
міки. Перший напрям – європейський, у якому 
вища освіта безкоштовна, але пов’язана 
з тривалими термінами отримання. Другий 
напрям – «американський», який основано 
на децентралізації управління освітою, вба-
чається більш прогресивним і більш адап-
тивним до змін, що відбуваються в реальній 
економіці. Серед принципів удосконалення 
управління якістю освіти у ЗВО можна виді-
лити орієнтацію на задоволення запитів 
держави й потреби ринку праці; врахування 
культурних, соціальних та економічних осо-
бливостей розвитку регіонів, де функціону-
ють ЗВО; встановлення зв’язків у межах сис-
теми безперервної освіти; надання більшої 
свободи у виборі цілей розвитку і прийнятті 
рішення окремим структурам і підрозділам 
ЗВО; стимулювання безперервної динаміки 
розвитку всіх підрозділів ЗВО й окремих учас-
ників освітнього процесу.
Ключові слова: вдосконалення управління 
якістю освіти, професійна освіта, освітня 
система, якість освіти, заклади вищої 
освіти.

The article is devoted to highlighting the crucial 
problem of ways to improve the management 

system quality in higher vocational education, 
which is closely related to the improvement of 
organizational and economic mechanisms of 
regulation of the educational system at all its 
levels, including the management in educational 
sector as a whole, in individual regions and in 
higher educational institutions of vocational edu-
cation in Ukraine. The fundamental nature of the 
concept of “quality of education” based on the 
Law “On Higher Education”, the international 
standard “ISO 9000: 2000” and the works of 
modern researchers is revealed. It is stated that 
the improvement of the quality of higher educa-
tion should start with a clear goals set by the 
society to the graduates of higher educational 
institutions and which have to be achieved after 
receiving their diplomas. An essential direction 
of improving the quality of higher education 
is to increase the level of competition among 
school leavers in order to get a higher educa-
tion. The experience of developed countries in 
the field of educational quality is also analyzed. 
Consequently, there are two ways to improve 
the quality of higher education in the context of 
market economy. The first is a European one 
in which higher education is free but requires a 
long period of study. The second direction, the 
American one, is based on the decentraliza-
tion of education management, and is regarded 
as more progressive and more adaptable to 
changes in the real economy. Among the prin-
ciples of improving the higher education quality 
management system in the higher educational 
institutions there are the following: the orienta-
tion to meet the state’s demands and labor mar-
ket needs; taking into account the cultural, social 
and economic features of the development of 
the regions where the higher educational institu-
tions operate; creation of interconnection within 
the continuing educational system; granting 
greater freedom to set goals of development 
and decision-making to individual structures and 
units of higher educational institutions; stimula-
tion of continuous development dynamics in all 
units of higher educational institutions as well 
as individual participants of the educational  
process.
Key words: improvement of education manage-
ment quality, vocational education, educational 
system, quality of education, institutions of higher 
education.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
необхідність істотного підвищення якості функціо-
нування системи вищої професійної освіти в укра-
їні, методології, технології та організації навчання 
студентів у вищих навчальних закладах, якісного 
рівня й інноваційності одержуваних знань стає все 
більш очевидною в умовах євроінтеграції. у зв’язку 
з безпосередньою залежністю якості освітніх про-
цесів у закладах вищої освіти (далі – Зво) від діє-
вості й ефективності управління цими процесами 
проблема забезпечення зростання якості освіти 
тісно пов’язана з удосконаленням організаційно-
економічних механізмів регулювання діяльності 
освітньої системи на всіх її рівнях, включаючи 
управління галуззю освіти загалом, в окремих 

регіонах і в освітніх установах системи вищої про-
фесійної освіти. орієнтація на підвищення якості 
освіти в україні, підготовки кваліфікованих фахів-
ців для роботи в найрізноманітніших галузях 
української економіки, соціальної сфери безпосе-
редньо пов’язана з реалізованим у країні курсом 
на модернізацію суспільно-політичної системи та 
перехід економіки на інноваційні рейки. сучасне 
суспільство все більшою мірою стає суспільством 
знань, що постійно вимагає їх безперервного попо-
внення, оновлення, додання нової якості освіт-
ніх процесів і самих знань як кінцевого продукту 
навчання, який належить успішно застосовувати 
в практичній діяльності випускника Зво. у підви-
щенні якості вищої професійної освіти зацікавлені 
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тією чи іншою мірою всі безпосередні й непрямі 
учасники освітньої системи. Якість необхідна Зво 
для підтримки та нарощування свого іміджу, залу-
чення студентів, отримання конкурентних переваг, 
досягнення високого рейтингу. для професорсько-
викладацького складу якість одержуваних студен-
тами знань, умінь, навичок є вимірювачем якості 
викладання. Що ж стосується студентів, то висока 
якість придбаного ними освітнього продукту – одна 
з вагомих умов успішного працевлаштування. 
на якість освіти реагує й ринок праці, що формує 
попит на кваліфікаційних фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми якості освіти порушувалися в досліджен-
нях низки сучасних вітчизняних учених, зокрема 
м. кісіля, і. колодій, с. ніколаєнко, і. Зязюна, 
л. карамушки, т. лукіної, н. ничкало, м. степанко 
й інших, які в працях підкреслювали необхідність 
якісного навчання з метою забезпечення націо-
нальної конкурентоспроможності освіти. сучасні 
тенденції розвитку вищої освіти в контексті про-
цесів євроінтеграції були предметом дослідження 
в. кременя, в. лугового, в. огаренка, м. степка, 
с. Шевченка та ін. у більшості досліджень наяв-
ний висновок про низьку ефективність діяльності 
органів державного управління, які відповідають 
за управління якістю вищої освіти, автори підкрес-
люють необхідність надання вищій школі повно-
цінної автономії, яка має поєднуватися з високим 
рівнем відповідальності, як це відбувається в кра-
їнах Євросоюзу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. останніми роками робляться 
наполегливі спроби підняти систему української 
вищої професійної освіти на більш високий рівень 
за допомогою зміни організаційних форм, змісту й 
цільової орієнтації освітніх стандартів, навчальних 
програм, застосування сучасних інформаційно-
освітніх технологій, обліку запитів ринку праці, 
зміни способів та об’єктів фінансування. усвідом-
люється також гостра необхідність подальшого 
зближення вищої професійної освіти з наукою як 
найважливішою передумовою поліпшення якості 
освіти. разом із тим явно недостатнім є досягну-
тий рівень наукового пізнання природи процесів 
управління якістю вищої освіти, визначення спосо-
бів впливу на якість, про що свідчить вітчизняний 
досвід та інтернаціоналізація освітніх систем.

актуальність теми дослідження в науко-
вому та прикладному аспектах зумовлюється 
тим, що в системі світових цінностей освіта 
тісно пов’язується з рівнем і якістю життя насе-
лення, у зв’язку з чим якість освіти варто вважати 
невід’ємною, органічною компонентою якості 
життя, а отже, є об’єктивні підстави стверджу-
вати, що вирішення проблем підвищення якісного 
рівня діяльності системи вищої професійної освіти 
в україні потребує уваги науковців.

Мета статті – розглянути та проаналізувати 
можливі шляхи вдосконалення системи управління 
якістю професійної освіти в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Згідно із Зако-
ном україни «Про вищу освіту» (ст. 1), якість вищої 
освіти визначається як «рівень здобутих особою 
знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти» [1]. у Законі україни 
«Про вищу освіту» є спеціальний розділ 5 «Забез-
печення якості вищої освіти».

у тексті Закону [1] запропонована структура 
системи забезпечення якості вищої освіти в укра-
їні (ст. 16), яка має в складі систему забезпечення 
вищими навчальними закладами якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система вну-
трішнього забезпечення якості); систему зовніш-
нього забезпечення якості освітньої діяльності 
вищих навчальних закладів і якості вищої освіти; 
систему забезпечення якості діяльності націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої 
освіти й незалежних установ оцінювання та забез-
печення якості вищої освіти.

у міжнародному стандарті «ISO 9000:2000. 
Quality management systems – Fundamentals 
and vocabulary» зазначено, що якість – це сукуп-
ність властивостей і характеристик продукції або 
послуг, що дають їм змогу задовольняти реальні 
або потенційні потреби [6].

відповідно до вимог міжнародного стандарту, 
якість освіти – це сукупність властивостей і харак-
теристик освітнього процесу або його результату, 
що надають їм здатність задовольняти потреби всіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу – учнів, сту-
дентів, їхніх батьків, викладачів, роботодавців, керів-
ників та ін., тобто держава й суспільство загалом [4].

с. Шевченко в дисертаційному дослідженні 
визначає якість вищої освіти як збалансовану 
відповідність вищої освіти (як системи, процесу 
й результату) встановленим потребам, вимогам, 
цілям, нормам, стандартам, що визначаються 
окремими громадянами, організаціями, підприєм-
ствами, суспільством і державою загалом [5, с. 29].

Є. коротков зазначає, що якість освіти – це 
комплекс характеристик освітнього процесу, що 
визначають послідовне та практично ефективне 
формування компетентності й професійної свідо-
мості. науковець виділяє три групи характеристик:

1) якість потенціалу досягнення мети освіти;
2) якість процесу формування професіоналізму;
3) якість результату освіти [2].
однак, на нашу думку, визначення, що найпо-

вніше відображає сутність поняття «якість освіти», 
запропоноване дослідником о. ляшенком: «Якість 
освіти – це багатовимірне методологічне поняття, 
яке рівнобічно віддзеркалює суспільне життя – 
соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демо-
графічні й інші життєво значущі для розвитку 
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людини сторони життя. Як системний об’єкт її 
характеризують як якість мети, якість педагогіч-
ного процесу і якість результату» [3].

удосконалення якості вищої освіти має почина-
тися з чіткої постановки суспільством цілей, яких 
випускники Зво повинні досягти після отримання 
ними дипломів.

скорочення кількості Зво і, як наслідок, скоро-
чення числа студентів не підвищать якості вищої 
освіти й не зроблять українську економіку більш 
конкурентоспроможною, адже протягом декількох 
років буде потрібно реорганізовувати управління 
та адаптувати викладачів, програми, студентів 
об’єднаних Зво. крім того, зменшення числа осіб 
з вищою освітою може стати причиною загострення 
соціальних проблем у вигляді зростання безро-
біття, а також регіональних проблем, пов’язаних 
із посиленням відмінностей у рівнях життя регі-
онів країни. Як показує досвід розвинених країн, 
міста, в яких проживає менший відсоток населення 
з вищою освітою, мають і більший рівень безро-
біття. рецесія, викликана світовою фінансовою 
кризою, тільки посилила цю тенденцію. едвард 
Глейзер, економіст Гарвардського університету й 
автор книги «Triumph of the City», відзначав, що 
в сШа, в містах із передмістями, де більш ніж один 
із трьох дорослих був із вищою освітою, середній 
рівень безробіття становив 7,5% у 2012 році, порів-
няно з 10,5% в тих містах, у яких менше ніж один із 
шести дорослих мав вищу освіту [7].

Якість і конкурентоспроможність вищої освіти 
в україні складаються не тільки з традицій та уста-
лених колективів. Потрібна система підтримки 
національних університетів, створення іміджу пре-
стижності здобуття вищої освіти, реальне підви-
щення зарплат професорів і викладачів Зво.

важливою стороною підвищення якості вищої 
освіти є посилення конкуренції в її отриманні в тому 
числі за рахунок студентів і викладачів із-за кордону.

досвід розвинених країн указує на два напрями 
підвищення якості вищої освіти в умовах ринкової 
економіки. Перший умовно можна назвати євро-
пейським. цей напрям розповсюджений у дер-
жавах, що орієнтуються на так зване «загальне 
благоденство». вища освіта для громадян країни 
безкоштовна; випускники вишів, як, наприклад, 
у норвегії, повинні відпрацювати декілька років 
за отриманою професією, і після цього терміну 
вони можуть працювати в інших галузях. сис-
тема пов’язана з тривалими термінами отримання 
освіти. Звичайною практикою є перерви в отри-
манні освіти і для досягнення деяких вищих рівнів 
освіти робота за професією. результатом упрова-
дження напряму є: а) висококваліфіковані фахівці; 
б) невеликий відсоток громадян країни, що займа-
ється некваліфікованою або низькокваліфікова-
ною працею; в) майже повна відсутність видатних 
учених-дослідників (низький відсоток лауреатів 

нобелівської премії); г) тенденція до «спрощення» 
(примітивізації) вищої освіти через скорочення 
терміну отримання освіти за бакалавріатом; 
д) посилення міжнародного досвіду у випускників.

«американський» шлях розвитку вищої освіти 
основано на децентралізації управління освітою. 
його основні особливості: а) вища освіта платна 
з можливістю отримання знижок; б) гнучка сис-
тема курсів, що зараховуються в процесі навчання; 
в) провідну роль відіграють університети, які 
працюють у тісному контакті з роботодавцями; 
г) високий рівень конкуренції в навчанні студентів. 
Порівняно з Болонською системою цей шлях уба-
чається більш прогресивним і більш адаптивним 
до змін, що відбуваються в реальній економіці.

отже, до принципів удосконалення управління 
якістю освіти у Зво можна зарахувати такі: орієнта-
цію на задоволення запитів держави; ведення доку-
ментації відповідно до нормативно-правових вимог; 
урахування культурних, соціальних та економічних 
особливостей розвитку регіону, на території якого 
функціонує Зво; встановлення зв’язків у межах 
системи безперервної освіти з установами загаль-
ної, середньоспеціальної, додаткової професійної 
та післявишівської освіти; орієнтацію на потреби 
ринку праці; моніторинг професійної затребуваності 
випускників Зво; надання більшої свободи у виборі 
цілей розвитку і прийнятті рішення окремим струк-
турам і підрозділам Зво; стимулювання безпе-
рервної динаміки розвитку всіх підрозділів Зво й 
окремих учасників освітнього процесу (викладачів 
і студентів); відповідальність усіх підрозділів і кож-
ного співробітника і студента за підвищення якості 
освіти у Зво (на факультетах, кафедрах, у бібліо-
теці тощо); інтенсифікацію процесів обробки інфор-
мації за рахунок активного використання сучасних 
засобів інформаційних і комунікаційних технологій.

Висновки. отже, органам державної влади 
в співпраці з економічною наукою, наукою управ-
ління, колективами закладів вищої освіти належить 
виробити й обґрунтувати ефективні в економічному 
та соціальному відношеннях шляхи і способи під-
вищення якісного рівня вищої професійної освіти 
в україні для приведення її у відповідність із запи-
тами держави й суспільства, потребами економіки 
та соціальної сфери, ринку праці в контексті інте-
грації в Європейський освітній простір і сучасними 
умовами суспільно-економічного розвитку в україні.
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EUROPEAN STUDENTS’  ASSOCIATIONS AS STAKEHOLDERS  
OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION
ЄВРОПЕЙСьКІ СТуДЕНТСьКІ АСОЦІАЦІї  
яК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННя яКОСТІ ВиЩОї ОСВІТи

The impact of students’  public organizations 
on the quality assurance and monitoring of 
higher education is an urgent scientific chal-
lenge. The article describes the functioning of 
the international and national students’  orga-
nizations, first of all, the European Student 
Union, mechanisms of influence of the stu-
dents’  public organizations on the European 
policy of quality assurance of educational ser-
vices and their monitoring, outlines the func-
tional, organizational and structural features of 
the studentd’  organizations of the appropriate 
type, their relevance to the process of assess-
ment directly at the universities. It has been 
found that a higher education applicant who has 
a recommendation from the European Union 
of Students is always a member of the expert 
group of the European Association for Quality 
Assurance for Higher Education for the external 
monitoring of the activities of the member agen-
cies. The process and criteria for the selection 
of the students by which they are selected into 
the national expert groups on higher education 
quality assurance are described, based on an 
analysis of the applied experience of the Euro-
pean students’  organizations. It has been found 
that the mechanism for selecting students as 
experts in most countries implies the availabil-
ity of recommendations from the relevant stu-
dents’  organization, work experience in a higher 
education institution, expertise in the principles 
and rules of higher education quality assurance, 
the proper level of foreign language proficiency. 
The most important factor in selecting a student 
to participate in the work of the expert groups 
for the evaluation of the quality of higher edu-
cation is the special trainig. National student 
unions encourage students to participate in the 
work of the expert groups at the national and 
international levels. The mechanism provides 
for the creation of a special student pool, whose 
representatives join the work of the European 
Association for Quality Assurance in Higher  
Education.
Key words: higher education, quality of higher 
education, public organization, student pub-
lic organization, quality assurance of higher  
education.

Вплив студентських громадських організа-
цій на забезпечення та моніторинг якості 
вищої освіти є актуальною науковою зада-
чею. У статті описано функціонування між-
народних та національних студентських 
організацій, насамперед Європейського 
студентського союзу, механізми впливу 
студентських громадських організацій на 
загальноєвропейську політику забезпечення 
якості освітніх послуг та їх моніторинг, 
окреслено функціональні та організаційно-
структурні особливості студентських орга-
нізацій відповідного типу, їх дотичність до 
оцінки освітнього процесу безпосередньо в 
університетах. З’ясовано, що здобувач вищої 
освіти, який має рекомендацію від Європей-
ського союзу студентів, завжди входить до 
складу експертної групи Європейської асоці-
ації із забезпечення якості вищої освіти для 
реалізації зовнішнього моніторингу діяль-
ності агентств-членів. На основі аналізу 
прикладного досвіду діяльності європейських 
студентських організацій описано процес та 
критерії відбору студентів, за якими їх оби-
рають у національні експертні групи із забез-
печення якості вищої освіти. З’ясовано, що 
механізм відбору студентів в якості експер-
тів у більшості країн передбачає наявність 
рекомендацій відповідної студентської орга-
нізації, досвід роботи / практики у закладі 
вищої освіти, експертні знання щодо прин-
ципів та правил забезпечення якості вищої 
освіти, рівень володіння іноземними мовами. 
Найголовнішим фактором відбору студента 
до участі у роботі експертних груп з оціню-
вання якості вищої освіти є проходження спе-
цільного навчання. Національні студентські 
союзи рекомендують студентів до участі в 
роботах експертних груп на національному 
та міжнародному рівнях. Механізм передба-
чає створення спеціального студентського 
пулу, представники якого приєднуються до 
роботи Європейської асоціації із забезпе-
чення якості вищої освіти. 
Ключові слова: вища освіта, якість вищої 
освіти, громадська організація, студент-
ська громадська організація, забезпечення 
якості вищої освіти.
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Target setting. The modern state is transforming 
under the influence of the globalization and region-
alization processes. The humanitarian aspect of the 
activities carried out by the modern state changes 
the traditional content of the state functions, on the 
one hand, while continuing to coordinate and control 
various public goods. On the other hand, new trends 
allows public organizations to participate in the pro-
cess of managing public goos such as education, 
medicine etc. Higher education, as a form of public 
good provided by the state, remains one of the pri-
orities of the functioning of the modern state as a 
social institution, because it is the most important fac-
tor in the development of society, which influences 

the competitiveness of the nation and determines its 
positions in the various world rankings. Higher educa-
tion is a specific factor which make an important influ-
ence on political stability, formation of cultural identity, 
economic well-being of the nation. According to the 
determination given in the National Education Glos-
sary «higher education» is «a specific socio-human-
itarian institute through which knowledge, norms, 
modes of activity, behaviors and cultural values are 
transmitted» [1, c. 38]. Higher education is the social 
asset which can increase the potential of socio-eco-
nomic and socio-cultural development of the country.

In this context, the quality of higher education pro-
vided within the state is an important element of the 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

118 Випуск 16. Т. 2. 2019

higher education system, as quality itself is a univer-
sal tool for measuring the functions that underpin the 
higher education system. The fundamental changes 
influence functioning of this social institute, first of 
all, regarding the system of higher education quality 
assurance and monitoring process of higher educa-
tion quality assurance. Traditionally, especially in the 
post-Soviet countries, the system of quality assess-
ment of higher education consists of state actors, 
that is, an «external evaluation» of higher education 
quality assessment provided in ovearge higher educa-
tion institution. Ministries or specialized public bodies 
designed to guarantee the quality of higher educa-
tion. Transformation of the state as a social regula-
tory institution made it possible to use another tool 
for assessing the higher education quality. Non-profit, 
non-governmental organizations have become a new 
actor in the public administration system: they perform 
external assessments of higher education institutions. 
Thus, a complex two-factor system of higher educa-
tion quality assessment is gradually being formed.

One of the elements of such control and monitoring 
can be the activities carried out by non-governmental 
organizations, which have the necessary tools and 
mechanisms to influence compliance with educational 
services. For example, in the European Higher Edu-
cation Area, such organizations are the following: the 
European Association for Quality Assurance in Higher 
Education, the European Association of Higher Edu-
cation Institutions, the European Association of Uni-
versities, the European Union of Universities.

Not only associations of universities andprofes-
sional networks, but also students’ associations 
tacles upon the issues of higher education quality 
assurance, become a new but important element of 
the quality assurance system of higher education.

Actual scientific researches and ussues anal-
yses. The research works by V. Andrushchenko, 
L. Vashchenko, O. Vashulenko, I. Ziazun, S. Kalash-
nikova, V. Kremen, V. Lugovyy, V. Radkevich, O. Sly-
usarenko, Zh. Talanova and others are devoted to the 
study of the problems of the higher education system 
in the modern world, its transformation and quality 
assurance. While describing the modern universi-
ties, S. Kalashnikova notes that they operate on the 
principles of openness and partnership as well as on 
a new model of higher education governance, which 
«includes – many levels and many actors (partici-
pants); rules, procedures and mechanisms for their 
interaction to achieve common goals» [2, c. 9]. Thus, 
the researcher recognize the role of different stake-
holders in the functioning of higher education.

The problem of new actors in the sphere of higher 
education quality assurance is specified in «Stan-
dards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area», adopted in 2005. 
The Standards is a major recommendation document 
for the external and internal quality assurance sys-

tems in higher education. This document make it is 
possible not only for the state actors but also for non-
governmental organizations operating in the relevant 
field within the European Higher Education Area to 
apply the regulations.

Different types of public associations and non-
governmental as well as their influence on the social 
subjects and processes are considered in the scien-
tific papers of M. Bunchuk, V. Gorbatenko, V. Gura, 
G. Zelenko, A. Kolodiy, I. Kresina, M. Mikhalchenko, 
F. Rudych, G. Shchedrova, O. Khusnutdinova, 
S. Teleshun, O. Chuvardinsky and others.

The term «non-governmental organization» means 
an organization that is not owned, directed by or affili-
ated to any governmental organization, and operates 
on a not-for-profit basis. G. Willetts states that the ngo 
in the sphere of higher education is basically con-
nected with the education system and it is engaged 
in the processes in the proper sphere: «The most 
common distinction is between operational and cam-
paigning NGOs. This may be interpreted as the choice 
between small-scale change achieved directly through 
projects and large-scale change promoted indirectly 
through influence on the political system» [14, c. 28].

Thus, the scientists are interested in researching 
the transformation of higher education quality assur-
ance. Moreover, the theme of the new stakeholders’ 
impact in the relevant sphere is interdisciplinary and 
it is interesting to many scientists. Nevertheless, as 
for separate type of the stakeholders – students’ 
organiozations – the theme is not highlighted in the 
academic papers.

So, the research objective is to analyze the experi-
ence and functions of monitoring and higher education 
quality assessment by the students’ non-governmental 
organizations operating in Europe and in Ukraine. Put-
ting this problem in the context is important because 
Ukraine adapts to the requirements of the European 
Higher Education Area, which objectively stipulates the 
need to use the potential of NGOs to act as an indica-
tor of higher education quality assurance.

The statement of basic materials. The European 
Students’ Union (ESU) is an organization bringing 
together «47 national student unions from 39 coun-
tries» [6]. National student union organizations of the 
European Union are open to students irrespective of 
their form of study in their respective national coun-
tries and «from political beliefs, religion, ethnic or 
cultural background, sexual orientation or social sta-
tus» [7]. The purpose of this organization is to protect 
the educational, social, economic and cultural rights 
of students vis-à-vis national and European institu-
tions, in particular the European Union, the Bologna 
Process Support Group, the Council of Europe and 
UNESCO. And as higher education decisions are 
increasingly taken at the European level, the role of 
ESU as the stakeholder of a single pan-European 
student platform is constantly growing.
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The international organization performs the follow-
ing functions:

− «bringing together, educating and informing 
national student representatives about the develop-
ment of higher education policy at European level;

− organizing seminars, trainings, campaigns and 
conferences concerning students;

− conducting European research, partnership 
projects and campaigns;

− production of various publications for students, 
politicians and specialists of higher education» [6].

The European Student Union was founded in 
1982 by 7 national student unions (Norway, UK, 
Switzerland, Iceland, France, Denmark and Austria), 
then called the Western European Student Informa-
tion Bureau (WEESIB). Political changes in Eastern 
Europe in the late 1980s affected WEESIB status 
as the organization allowed membership of national 
unions of students from the former republic.

In February 1990, WEESIB was reorganized into the 
European Student Information Bureau (ESIB) [6]. As the 
European communities began to strengthen and sys-
tematize their influence on higher education in Europe 
and, of course, with the start of the Bologna Process, the 
goal of a purely information-based organization – the 
exchange of information at national and pan-European 
level – has evolved into a political organization reflecting 
the views and interests of the students.

In May 2007, it was decided that the ESIB should 
be renamed, since the abbreviation ESIB no longer 
symbolized the work of the organization, and ESIB 
changed its name to ESU. At an extraordinary meet-
ing of the Board held in Florence, Italy, from 28 to 
30 September 2014, it was decided to formally dis-
solve Austrian ESIB [6].

On December 27, the official register of Belgium 
(Moniteur Belge) announced the registration of the 
European Union of Students in Europe and the Euro-
pean Student Union (ESU) as a one entity. Since 
then, these two organizations are one legal entity that 
uses the same name and abbreviation «European 
Student Union – ESU». The latest merger measures 
took place at the extraordinary Council meetings in 
Cardiff in October 2017 and at the regular Jerusalem 
Council meetings in December 2017.

The organization operates on several levels, before 
individual national organizations are gradually inte-
grated into one main executive committee, compre-
hensive organizational reforms have been carried out 
in connection with the formation of the new European 
Student Union (ESU). This is due to the large contri-
bution of student representatives to the work of ESU: 
this organization has become a major participant in the 
policy-making process in European higher education 
institutions, which represents the interests of students.

In ESU2017 Policy Paper on Quality of Higher 
Education (amended), the organization formulates 
views on the external and internal evaluation of the 

quality of education. From the point of view of the 
European Union of students, «quality assurance 
systems and procedures should focus on higher 
education institutions that support and facilitate stu-
dent learning outcomes through teaching teaching 
and assessment methods» [11]. Quality assurance 
should include: «improving the quality of the learning 
process, including curricula, the learning opportuni-
ties available to students; creation and promotion of 
quality culture in higher education institutions; staff 
development; increasing mutual trust between the 
subjects of higher education; ensuring mutual recog-
nition; enhancing students’ participation in decision-
making, promoting comparability of qualifications and 
addressing the social dimension» [11].

Moreover, as a result of the Bologna Process and 
an increase in the degree of institutional autonomy, 
quality assurance should also include «accountability 
of higher education institutions». At the same time, 
higher education institutions should provide relevant 
information about their activities and students’ perfor-
mance and take into account the views of the stake-
holders and the society at large. «Key measures of 
internal quality assurance systems should include 
monitoring and evaluation of the activities of all ele-
ments of the educational process» [11].

A student who has a recommendation from the 
European Union of Students is always a memeber 
of the Expert Group of the European Association for 
the Quality of Higher Education (ENQA) for the exter-
nal monitoring of the activities of the member agen-
cies [5]. The European Students’ Union forms a group 
of the experts from the students in the process of 
special training for those who have applied in accor-
dance with publicly available criteria, including: some 
work experience or practice in the governing bodies 
of a higher education institution (academic council), 
expertise in the principles and rules of higher edu-
cation quality assurance, language competence (the 
proper level of English is necessary to be able to to 
carry out international accreditation).

The European Students’ Union is actively coop-
erating with the European Higher Education Quality 
Assurance Association and other European quality 
assurance agencies, for example in the higher edu-
cation quality monitoring activities provided for in the 
procedural requirements of the European University 
Association. 26 students from 28 different European 
countries have been selected to be included in the 
Higher Education Quality Assessment Team, who 
have had relevant training and who represents dif-
ferent disciplines and industries. The expert group is 
also gender balanced: 55% women and 45% men [7].

The European Students’ Union has developed a 
number of important instructions that students use 
to participate in quality assurance processes. Guid-
ance for students in the field of quality assurance is 
an important document for expert students employed 
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by the European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA). The document provides 
information on the quality assurance procedures in 
higher education, the varieties of assessment, the 
role and tasks of students in the process, and the 
necessary skills and qualifications to participate in the 
monitoring of higher education.

It should be noted that this organization acts as an 
element of the external quality assurance system of 
higher education, which, in order to ensure more sus-
tainable and balanced results, should be combined 
with institutional (internal) evaluation and accredita-
tion of programs. At the same time, the European 
Students’ Union acts as a non-profit-oriented organi-
zation and accordingly has no competitors in its field, 
while at the same time the organization takes full 
responsibility for its own findings and recommenda-
tions as set out in the reports.

The European Students’ Union is a member of the 
E4 Group, which in 2008 facilitated the creation of the 
European Quality Assurance Register in Higher Educa-
tion, EQAR (EQAR, 2018), aimed at organizing all pub-
lic, private and thematic agencies on quality assurance 
of education working or planning to work in Europe. 
The European Registry provides for the selection of 
universities as auditors by different quality assurance 
agencies, even located in another EU country [8].

At the national level, the higher education quality 
assessment has been implemented by students from 
several European countries, including Britain, Scandi-
navia, Germany. In Finland, the Finnish Higher Educa-
tion Assessment Board operates, enabling students to 
be experts in the quality assessment of the educational 
programs. But there are some limitations: students are 
not participants of the institutional assesment of uni-
versities. This is due to the fact that initially the institu-
tional assessment was planned to be conducted inter-
nationally without student involvement [10].

In Denmark, student involvement in evaluating 
educational programs began as a pilot project of the 
Danish Evaluation Institute (DEI). According to the 
Law on the Danish Institute of Assessment, to partici-
pate in quality monitoring, experts must have some 
professional experience that students do not have. 
On this basis, a pilot project was developed to ensure 
balanced control, to involve students in the work of 
the assessment teams.

In Norway, the Norwegian Quality Assurance 
Agency for Education appoints students to become 
a member of the expert groups that accredit higher 
education institutions and special audit teams. There 
is a Network Norway Council organization, which task 
is to involve students in the activities carried out by 
the expert groups while assessing the universities.

The criteria for selecting a student for becoming 
a member of a higher education quality examination 
team are entirely based on his/her individual abilities. 
In Finland and Norway, for example, the decision to 

elect a student to become a member of the expert 
committee is taken by the Higher Education Quality 
Assurance Agency, but it is based on the recommen-
dations of national student organizations. In Sweden, 
university representatives themselves recommend 
students, but the quality assurance agency may 
reject the application. An interesting feature is that 
experts cannot be recommended from the academic 
staff, unlike the students. At the same time there is 
a requirement to have the recommendation of the 
national student organization.

Student selection criteria include a good level of 
knowledge of the education system and highe edu-
cation quality assessment, management experience, 
for example, in student organizations. Students as 
members of expert groups should have some experi-
ence in the field of study/specialty being evaluated. 
Institutional audit and assessment are of great impor-
tance for the work of students and decision-makers at 
the institutional level.

In the Scandinavian countries, training is also 
required for all selected members of the expert group, 
including the students. The training examines assess-
ment theory, methods and practice, individual project 
planning and other relevant issues [10].

The experience of the Scandinavian countries in 
the effective and useful participation of students in 
the process of monitoring and analyzing the quality 
of higher education demonstrates the necessity to 
provide the student with knowledge of their responsi-
bilities, sufficient time to make decisions and identify 
individual areas of work in the assessment process. 
Developing appropriate recommendations and guide-
lines has not only enhanced students’ knowledge and 
skills, but also provided some continuity in student 
experience as assessment experts.

In the UK, students are involved in the national 
quality assurance system both internally and externally 
through a variety of mechanisms: systematic student 
representation at all levels within the institution, high 
learning rates and support for student organizations, 
as an option: national university student surveys.

The UK organization, the Higher education Quality 
Assurance Agency, is an independent body which ins 
engaged in monitoring and advising on the standards 
and quality of higher education in the United Kingdom 
and influence academic quality and higher education 
standards in the UK [4].

The Higher Education Quality Assurance Agency 
is an independent body that reviews the standards 
and quality of higher education in the UK. The orga-
nization conducts quality checks, develops guidelines 
and guidelines for higher education institutions, and 
organizes commissions to study issues in accor-
dance with the Charter. The organization examines 
how universities, colleges and alternative providers 
of higher education in the UK maintain their academic 
standards and quality.
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The Association is an independent body, a limited 
liability company and a registered as a charity body 
in England, Wales and Scotland: the organization 
undertakes activities that include expert evaluation 
of institutional audit in England and Northern Ireland, 
institutional assessment in Wales and national and 
international evaluations,. Engaging students in all 
grades is an integral part of the UK higher education 
evaluation process [4].

There are different methods of involving students 
in monitoring and controlling the higher education 
quality. For example, in Scotland, representatives 
of the National Student Council are members of 
the Expert Group as full members. And in England, 
Wales and Northern Ireland, students are not part of 
the expert groups, but they are active stakeholders in 
the process of compiling an institution’ s self-assess-
ment report and submit a separate self-assessment 
report on behalf of students.

In Scotland, students are selected as members 
of a panel of experts on the recommendation of the 
National Union of Students of Scotland. The selection 
criteria are current or recent experience in the field of 
higher education, experience in protecting the inter-
ests of students at the institutional level, knowledge of 
the methodology of quality assessment. The selected 
students, similar to the experience of the Scandina-
vian countries, participate in the training together with 
other members of the expert group.

Duties and rights of students as members of the 
expert group include participation in all meetings of the 
expert group, visits to the university, students share 
responsibility with other members for participating in 
the quality assessment of teaching and teaching, and 
also they write one section of the assessment report.

To increase the effectiveness of student participa-
tion in quality assurance processes, the Student Par-
ticipation Agency for Quality Assessment of Scotland 
(Sparqs) was established. The purpose of the Agency 
is to support students participation in the quality 
assurance systems of universities and student orga-
nizations, as well as to assist universities and educa-
tion departments in attracting students. The agency 
is funded by the Scottish Funding Council and admin-
istrative work is carried out by the National Student 
Council of Scotland [14].

The German higher education quality assurance 
system provides guarantees for the student partici-
pation in the higher education quality assessment 
process. The German Accreditation Council, which 
accredits German quality monitoring agencies, con-
sists of four representatives of higher education insti-
tutions, four representatives of the governments of the 
land, five representatives of employers, two foreign 
experts and two representatives of the students [12].

Accreditation agencies are required to establish 
a body that makes the final accreditation decisions. 
These bodies make accreditation decisions based on 

the report and the recommendation of the evaluation 
expert panel. Accreditation agencies include represen-
tatives of students as voting members in such bodies. 
With regard to expert evaluation teams for educational 
programs, agencies are required to involve all stake-
holders, including higher education experts, students 
and employers. There is no clearly regulated proce-
dure, but there is a tradition of involving three experts 
(professors), one employer and one student.

The process of electing students as stakeholder 
representatives for quality monitoring bodies or full 
members to peer review teams is interesting. While 
the members of the Accreditation Council are jointly 
appointed by the Conference of Rectors and the Con-
ference of Ministers of Education and Culture of the 
Federal Governments, the selection and appointment 
of members to the decision-making bodies of the 
agencies and of the evaluation teams are carried out 
by the agencies themselves.

In order to legitimize the participation of students in 
the above bodies, as well as to provide relevant quali-
fications and experience, the National Student Union 
of Germany, the Regional Student Union Associations 
and the Federal Associations of the Student-Student 
Unions have created the Student Accreditation Pool. 
The Board supports the pool and recommends for the 
quality assurance agencies to select students from 
the organization to participate in peer review teams.

The accreditation pool of students holds a general 
meeting twice a year. This provides an opportunity for 
many students of higher education policy at various 
levels to discuss the latest trends in accreditation and 
to share views and experiences.

Student representation on the Board is generally 
decided at general meetings. The secretariat is located 
in the National Student Union of Germany, which deals 
with administrative matters. The Coordination Council 
shall support the Secretariat and make the necessary 
decisions between the general meetings.

The founding members delegate students for 
their to be elected in the pool. At the request of the 
Accreditation Agency, the Secretariat of the Student 
Accreditation Pool nominates the student candidates 
who meet the required profile. If a student is nomi-
nated as a member of any decision-making body, the 
Secretariat shall announce a competition to all pool 
members, after which a new member of that body 
shall be elected either by the Coordinating Board’ s 
decision or at a general meeting.

To meet the requirements of the required quali-
fications of the expert students and representatives 
of the pool, regular trainings are held. They are free 
to be participated to all interested students. Training 
sessions introduce participants to information on edu-
cational reforms, the Bologna Process and accredita-
tion procedures. Workshop participants gain practi-
cal knowledge of the content and procedures of the 
expert group.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

122 Випуск 16. Т. 2. 2019

Delegating to the Student Accreditation Pool is a 
voluntary decision of the relevant organizations, and 
participation in the training seminar is not mandatory 
for participation, but most organizations recommend 
it. Thus, the National Union of Students of Germany, 
decided to delegate students only after they had com-
pleted a training seminar or obtained a comparable 
degree of knowledge in another way [12].

Regarding the Ukrainian experience of student 
participation in the assessment of the quality of higher 
education, it is represented by the student associa-
tions that promote the formation of moral and socially 
active leaders and initiative student groups. If we talk 
about the institutionalized participation of students in 
the higher education quality assessment of institu-
tions, it should be noted that such now powers are 
only becoming part of the quality monitoring system 
in Ukraine. There are many active student associa-
tions, including: All-Ukrainian Student Council; All-
Ukrainian Student Council; Ukrainian Student Union; 
Association of Human Rights Organizers of Students 
of Ukraine; All-Ukrainian Youth Non-Governmental 
Organization «Student Republic»; The Student Union 
Democratic Union of Students, but they do not partici-
pate in external monitoring of higher education quality.

For example, the purpose of the All-Ukrainian 
Youth NGO «Democratic Union of Students «Student 
Platform» is to: carry out activities aimed at protecting 
the rights and legitimate interests of youth and stu-
dents; promoting the development of their scientific, 
creative, political, organizational potential; the satis-
faction and protection of the legitimate interests of its 
members. The NGO «Ukrainian Student Union» sets 
out the following tasks: protection of the legitimate 
interests of students within the state bodies, public 
associations, educational institutions; conducting 
independent sociological surveys on issues relevant 
to youth; organization of scientific, educational activi-
ties, meetings with eminent scientists, statesmen, 
specialists in one or another field and another.

An attempt to systematize the available information 
on the European practice in the sphere of highr edu-
cation quality assurance provided by the specific type 
of the non-gevernmental bodies (students’ NGOs) in 

Europe is presented in the form of a table defining the 
functional characteristics of such associations.

The analysis of the table leads us to the conclu-
sion that among the spheres of activity of the organi-
zation the special training programs and training for 
the implementation of high professional standards 
in the activities of students in the assessment and 
quality assurance in higher education dominate. Pro-
fessional student organizations that train expert stu-
dents to participate in the quality assessment system 
provide one solution to the problem – first, they train 
professional staff and human resources, and sec-
ondly, they function as permanent forums capable of 
providing ongoing exchange of knowledge, consulta-
tions and practices for the students and already expe-
rienced professionals and experts. Annual events, 
meetings and trainings, the collection and analysis of 
information on the activities and specifics of univer-
sity evaluations, official statistics and ongoing moni-
toring make it possible for the students to participate 
in the quality assurance of higher education.

Conclusions. The activities of non-governmental 
or public organizations which operate in the sphere of 
education and higher education, especially the ones 
which are engaged in the sphere of higher education 
quality assurance and control is now a new tendency 
of educational development in the European Higher 
Education Area. The use of public bodies, among 
which are the student’ s organisations, ensures an 
unbiased and balanced assessment of the activities 
of higher education institutions, as well as the oppor-
tunity to participate in the evaluation process of all 
interested stakeholders: universities, employers and 
students themselves. The public oversight system 
leads to higher standards of activity as a result of 
external audits of the university in the various spheres 
and, consequently, to improved quality of educational 
services. That is, there is a correlation between the 
cooperation of NGOs and the effective functioning of 
the modern educational institution.

The system of involving student organizations 
and students themselves in peer review of higher 
education institutions in Europe is a well-established 
and systematic practice in many highly developed 

Table 1
Structural and functional characteristics of the student organizations  

involved in quality assurance in higher education
Structural and functional characteristics England Scotland Germany Norway Finland

Professional training on quality assessment + + + + +
Full membership in expert groups - + + + +
Advisery membership in expert groups + - - - -
Students’  pool – experts in quality assessment of higher education - + + - -
Providing guidance to students to work in expert groups + + + + +

Source: compiled by authors according to: European student’ s union. Students Expert’ s Pool on Quality Assurance  
(http://www.esu-online.org/structures/qapool/); European students’  union (https://www.esu-online.org/); Student participation in QA: 
strengths and challenges (http://www.eua.be/Libraries/EQAF_2010/ EUA_QA_Forum_publication_1.sflb.ashx); Student Participation 
in Quality Scotland (sparqs) (http://www. sparqs.ac.uk/).
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countries. The involvement of students in the exter-
nal evaluation team of universities is not only of great 
importance in evaluating the performance of univer-
sities, but also enhances the student experience by 
giving students leverage over their own expertise 
and community experience. Defining the criteria for 
selecting students and conducting special education 
helps students to become aware of their responsibili-
ties and roles as experts. At the same time, the crite-
ria for selecting students as experts have one thing 
in common in many countries: the need for guidance 
from student associations or organizations and the 
experience of managerial work either at the univer-
sity or in the public organizations. Developing estab-
lished guidelines for students serving as members 
of the expert teams on quality assessment improves 
students’ qualifications in this field.

Prospects for the future research. The role of 
the students’ associations in the assessment is a new 
tendency for democratization in the sphere of higher 
education especiaaly as for assessing the quality of 
higher education, as European experience shows, is 
significant. The organizational forms and legal provi-
sions of the influence of the students upon the higher 
education quality assessment are to be investigated 
to use the effective European pactices for monitor-
ing and controlling compliance with higher education 
quality standards of Ukrainian civil organizations of 
the proper type.

REFERENCES:
1. національний освітній глосарій: вища освіта, 

2014 – національний освітній глосарій: вища освіта / 
2-е вид., перероб. і доп. /авт.-уклад. : в.м. Захарченко, 
с.а. калашнікова, в.і. луговий, а.в. ставицький, 
Ю.м. рашкевич, Ж.в. таланова / За ред. в.Г. кре-
меня. київ : тов «видавничий дім «Плеяди», 2014. 
100 с.

2. розвиток інституційного потенціалу універ-
ситетів у контексті глобального лідерства : колект. 
монографія / Є. Балджи та ін. ; за заг. ред. с. калаш-

нікової. київ : ін-т вищої освіти наПн україни, 2017. 
205 с. с.9. 

3. вritish quality assurance agency. URL:  
www.qaa.ac.uk/en/about-us/what-we-do/our-work.

4. European Association for Quality Assurance. 
URL: http://www.enqa.eu/

5. European Students’ Union. URL: https:// 
www.esu-online.org/

6. European student’ s union. Students Expert’ s Pool 
on Quality Assurance. URL: http://www.esu-online.org/ 
structures/qapool/

7. European Quality Assurance Register in Higher 
Education. URL: https://www.eqar.eu/ 

8. European University Association. URL: https://
eua.eu/issues/22:quality-assurance.html. 

9. Froestad W. Student Involvement in Quality 
Assessments of Higher Education in the Nordic 
Countries / W. Froestad, P. Bakken (ed.). URL: http://
www.nokut.no/Documents/NOQA/Reports/Student%20
Involvement%20in%20Quality%20Assessments%20
of%20Higher%20Educat ion%20in%20the%20
Nordic%20Countries.pdf.

10. Policy paper on quality of higher education 
(amended). URL: https://www.esu-online.org/wp-content/ 
uploads/2013/12/BM73_Amended_PolicyPaperOnQuality 
OofHE.pdf.

11. Student participation in QA: strengths and 
challenges. / [Sanja Brus, Janja Komljenovič, Daithí 
Mac Síthigh, Geert Noope and Colin Tück]. URL:  
http://www.eua.be/Libraries/EQAF_2010/EUA_QA_
Forum_publication_1.sflb.ashx

12. Student involvement in the processes of 
quality assurance agencies. / [Hanna Alaniska, 
EsteveArboixCodina, Janet Bohrer, Rachel Dearlove, 
Suvi Eriksson, EmmiHelle, Lene Karin Wiberg]. URL: 
http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/
workshop-and-seminar/Student%20involvement.pdf.

13. Student Participation in Quality Scotland 
(sparqs). URL: http://www. sparqs.ac.uk/

14. Willetts Peter. Non-Governmental Organizations 
in World Politics: The Construction of Global 
Governance. London and New York : Routledge, 2011. 
Series onGlobal Institutions, ISBN 978-0-415-38125-3, 
193 p.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

124 Випуск 16. Т. 2. 2019

ОСОБлиВОСТІ уПРАВлІННя ПІСляДиПлОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ
PECULIARITIES OF MANAGEMENT  
OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION

Стаття присвячена одній з актуальних про-
блем реформування освіти України, а саме 
модернізації управління післядипломною 
педагогічною освітою в контексті реалізації 
нової концепції української школи. На основі 
аналізу робиться висновок, що управління 
галуззю спрямоване на формування та реа-
лізацію державної політики, розроблення 
правових, організаційних, фінансових засад 
функціонування системи і представлене від-
повідними уповноваженими органами. Здій-
снено аналіз понять «управління системою 
освіти» та «освітня політика», пропону-
ється авторське формулювання поняття 
«управління післядипломною педагогічною 
освітою» у широкому розумінні та вузь-
кому значенні. Поліаспектний аналіз орга-
нізаційних механізмів управління освітою 
дозволяє виокремити позитивні та нега-
тивні аспекти, визначити шляхи подолання 
останніх та етапи формування освітньої 
політики в контексті модернізації управ-
ління післядипломною педагогічною освітою 
в Україні. У контексті загального реформу-
вання системи освіти України увага зосе-
реджується на визначенні основних прин-
ципів, пріоритетних завдань та напрямів 
діяльності конкретно закладів системи 
післядипломної педагогічної освіти, оскільки 
саме дана галузь, забезпечуючи підвищення 
професійної компетентності та конкурен-
тоспроможності вчителів у сучасних рин-
кових умовах, виконує стратегічні завдання 
модернізації системи освіти в цілому та 
вирішення суперечностей між:
1) традиційною консервативністю як сис-
теми освіти у цілому, так і окремих педаго-
гів зокрема, та необхідністю запровадження 
інноваційних технологій у контексті викли-
ків сучасності;
2) традиційною централізацією управління 
та необхідністю розширення повноважень 
регіонів у питаннях визначення пріоритетів 
освітньої політики, реалізації власних освіт-
ніх програм та фінансуванні навчальних 
закладів;
3) збереженням управлінської вертикалі та 
залученням до вирішення питань освітньої 
сфери громадських, неурядових організацій, 
батьків;
4) необхідністю оновлення системи управ-
ління освітою та недостатнім рівнем під-
готовки адміністративно-управлінського 
персоналу навчальних закладів;
5) наявною системою підготовки педагогів 
у вищих навчальних закладах та вимогами 
до вчителя з боку держави, суспільства, 
батьків, учнів тощо.
Акцентується увага на тому, що після-
дипломна педагогічна освіта сьогодні має 
стати основою формування неперервної 
системи освіти впродовж життя для всіх 
педагогів регіону. Така система не може 
будуватися на основі принципів дискретної 
освіти, які застосовувалися в післядиплом-
ній освіті до останнього часу. Вона вимагає 
виходу післядипломної освіти за межі інсти-
туційної обмеженості та інтеграції в освіт-
ній процес, який здійснюється в навчальних 
закладах. Сучасна післядипломна освіта 
можлива лише на основі поєднання власне 

системи післядипломної педагогічної освіти 
та самоосвіти педагогів у процесі здійснення 
професійних обов’язків, тобто йдеться про 
створення неперервної системи самоосвіти 
педагогів із використанням організуючо-
координуючого потенціалу структур після-
дипломної освіти.
Ключові слова: післядипломна педаго-
гічна освіта, управління системою освіти, 
освітня політика, організаційні механізми 
управління освітою.

The article is devoted to one of the most press-
ing challenges which deal with reforming the 
educational of Ukraine, namely modernizing 
management of postgraduate pedagogical edu-
cation in the context of implementation of the new 
Ukrainian school concept. Based on the analysis 
concluded that its management is aimed at form-
ing and implementing public policy, developing 
legal, organizational, financial foundations and 
presented by the system of authorized bodies. 
The analysis of such concepts as “management 
of the educational system” and “educational pol-
icy” was treated. The author’s formulation of such 
concept as “management of postgraduate peda-
gogical education” in broad and narrow senses 
was proposed. Comprehensive analysis of orga-
nizational mechanisms of educational manage-
ment allows us to distinguish positive and nega-
tive aspects, to determine ways of overcoming 
the latter, stages of educational policy forming 
in the context of modernization of postgraduate 
pedagogical education management in Ukraine.
Regarding the overall reform of the educational 
system in Ukraine, we focus on defining the basic 
principles, priorities and directions of activity held 
by institutions of postgraduate pedagogical edu-
cation in particular, since improving professional 
teachers’ competence and competitiveness 
under modern market conditions, this sector 
performs strategies in general, and resolves the 
contradictions between:
1) traditional conservatism of education system 
as a whole and individual educators in particular 
and the need to introduce innovative technolo-
gies in the context of modern challenges;
2) traditional management centralization and the 
need to expand the powers of regions in deter-
mining priorities for educational policy, imple-
menting their own educational programs and 
financing educational institutions;
3) preservation of the management vertical and 
involvement public and/or non-governmental 
organizations as well as parents in the issues of 
educational sphere;
4) the need to update the education manage-
ment system and the insufficient level of training 
of administrative and management staff in edu-
cational institutions;
5) existing system of teacher training in higher 
education institutions and requirements for 
teachers from the state, society, parents, stu-
dents, etc.
Attention is drawn to the fact that today postgrad-
uate pedagogical education should be the basis 
to form a lifelong educational system for all teach-
ers in the region. Such system cannot be created 
on the principles of discrete education that were 
applied in postgraduate education until recently. 
It requires postgraduate education to expand 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
модернізація системи післядипломної педагогіч-
ної освіти в контексті реалізації нової концепції 
української школи є одним із компонентів загаль-
ного процесу реформування, який має здійсню-
ватися в україні відповідно до мети побудови 
соціально зорієнтованої, демократичної держави 
з інноваційним типом економіки та перетворенням 
знань у головний фактор її розвитку. виходячи 
з даної тези, маємо критично розглянути існуючу 
систему післядипломної педагогічної освіти, яка 
на даний час потребує законодавчого та організа-
ційного становлення, створення нової концепції, 
вдосконалення механізмів управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналіз наукових публікацій свідчить, що питання 
особливостей управління освітою розглядаються, 
зокрема, в роботах н. акінфієвої, а. владімірової, 
в. вікторова, в. Журавського, в. кукліна, с. Беля-
кова, в. лазарєва, в. лунячека, в. огаренка, 
в. Полонського, о. скідіна та інших учених.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. відзначаючи значний доро-
бок науковців у дослідження питання управління 
освітою, вважаємо доцільним продовжити аналіз 
особливостей управління післядипломною педа-
гогічною освітою як окремою галуззю освіти.

Мета статті. мета даної статі полягала у здій-
сненні аналізу понять «управління освітою», 
«освітня політика» з акцентуванням уваги на осо-
бливостях управління післядипломною педаго-
гічною освітою та авторським формулюванням 
поняття «управління післядипломною педаго-
гічною освітою», визначенні основних принципів 
та напрямів діяльності закладів післядипломної 
педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. особливості 
управління післядипломною педагогічною освітою 
визначаються як загальними ознаками державної 
освітньої політики, яка проводиться в україні, так 
і спеціальними нормативними документами, орга-
нізаційною структурою, фінансово-економічним 
механізмом, які стосуються безпосередньо сис-
теми післядипломної педагогічної освіти.

термін «управління системою освіти» («полі-
тика в галузі освіти», «державна освітня полі-
тика») в науковій літературі використовується 
з 1960-1970 років і пов’язаний із тим значенням 
в економічному та соціальному розвитку будь-якої 
держави, яке має освіта, і відповідно, тією увагою, 
що має приділятися її розвитку на державному 

рівні. так, наприклад, існує думка, що пріоритет-
ність розвитку системи освіти багатьма країнами 
світу пов’язане з переходом людства від інду-
стріального до постіндустріального суспільства; 
раціоналізацією професійної діяльності людини; 
посиленням зв’язку культури й освіти, менталь-
ності й освіти як способу збереження та розвитку 
цивілізованості окремих держав; альтернативним 
характером розвитку самого освітнього процесу, 
його комплексністю, системністю і структурова-
ністю змістового та організаційного порядку; необ-
хідністю забезпечення загальнолюдських потреб 
освітянської діяльності; збагаченням досвідом 
надання освітніх послуг; інформатизацією громад-
ського життя в цілому; інноваційним розвитком 
системи [1, с. 11-12].

у роботах дослідників зустрічаються різні тракту-
вання поняття «освітня політика». Зокрема в. куклін 
та с. Беляков вважають, що освітня політика є 
складовою частиною політики держави та сукуп-
ністю теоретичних ідей, цілей, і завдань, практич-
них заходів розвитку освіти [5, с. 14].

«освітня політика – це передусім політика, що 
забезпечує розвиток і функціонування системи 
освіти. вона спрямована на забезпечення суспіль-
ства знаннями, необхідними для суспільного роз-
витку», – стверджує в. Журавський [2, с. 20].

ми поділяємо точку зору в. лазарєва, який 
переконаний, що організаційні механізми системи 
управління освітою на сучасному етапі абсолютно 
неадекватні умовам розвитку суспільства. вчений 
виділяє механізми управління функціонуванням 
освіти та механізми управління розвитком освіти, 
наголошуючи на тому, що для механізмів управ-
ління функціонуванням освіти характерними зали-
шаються недостатня цілеспрямованість та резуль-
тативність, тобто реактивний тип управління, коли 
механізми управління включаються лише тоді, 
коли не прийняти рішення неможливо [6, с. 9-12].

відзначимо, що централізоване управління сис-
темою освіти має свої переваги, але не дозволяє 
швидко, адекватно реагувати на виклики сучас-
ності, оскільки узгодження у всіх інстанціях верти-
калі управління інколи відбирає дуже багато часу.

Ще однією проблемою, на нашу думку, є при-
йняття рішень на рівні центральних органів 
управління без проведення серйозної підготовчої 
роботи (формування сукупності можливих альтер-
нативних цілей, проведення їх аналізу, здійснення 
якісного та кількісного опису цілей, вилучення 
на всіх рівнях структуризації малоефективних 

beyond institutional limitations and integrate into 
the educational process carried out in academic 
institutions. Modern postgraduate education is 
possible only on the basis of combining the sys-
tem of postgraduate pedagogical education and 
teacher’s self-education in the process of profes-
sional duties, that is, the creation of a continuous 

system of teacher’s self-education with the use 
of organizing and coordinating potential of post-
graduate structures.
Key words: postgraduate pedagogical educa-
tion, management of the educational system, 
educational policy, organizational mechanisms 
of education management.
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та не забезпечених достатніми ресурсами цілей, 
встановлення терміну реалізації, визначення їх 
пріоритетів), тобто превалюючим досить часто 
залишається інтуїтивний підхід до прийняття 
управлінського рішення (без порівняння альтер-
натив і навіть без розуміння ситуації, на підставі 
осяяння або прозріння).

в україні досить часто освітня політика 
пов’язана з необхідністю трансформації україн-
ського суспільства в контексті викликів нового 
тисячоліття. При цьому необхідно як орієнтуватися 
на позитивні досягнення міжнародного співтовари-
ства, так і не забувати національні традиції, напра-
цювання українських вчених. сталий розвиток 
суспільства в цілому та освіти зокрема, на нашу 
думку, можливий лише за умови забезпечення на 
рівні держави зваженої освітньої політики.

концептуальні напрями модернізації пара-
дигми управління освітою аналізуються в. ога-
ренком [7]. у цілому поділяючи погляди вченого, 
вважаємо, що подальше реформування освітньої 
галузі у цілому та системи управління освітою 
в україні зокрема має відбуватися за умови поєд-
нання зусиль, ідей як із боку державних органів, так 
і з боку громадськості. реальні позитивні реформи 
в нашій країні можливі лише після визнання освіти 
пріоритетним напрямом розвитку країни з відпо-
відним матеріально-технічним забезпеченням 
із боку держави та активною діяльністю громад-
ськості щодо конструювання можливих найбільш 
ефективних проектів розвитку галузі.

виходячи із вищевідзначеного, констатуємо, 
що формування освітньої політики передбачає 
такі етапи:

1) визначення мети та завдань;
2) формулювання кінцевого та проміжних 

результатів (з визначенням конкретних термінів);
3) розроблення інструментарію (методів, форм, 

засобів діяльності);
4) експертиза;
5) визначення кола учасників (організація, кадри);
6) проведення експерименту (локального, 

масштабного);
7) моніторинг результатів експерименту;
8) апробація результатів (впровадження в інших 

установах).
відповідно до мети освітньої політики в україні 

створена законодавча база та організаційна струк-
тура післядипломної педагогічної освіти як складо-
вої частини освітньої системи у цілому, яка коорди-
нується міністерством освіти і науки україни.

Післядипломна педагогічна освіта сьогодні має 
стати основою формування неперервної системи 
освіти впродовж життя для всіх педагогів регіону. 
така система не може будуватися на основі принци-
пів дискретної освіти, які застосовувалися в після-
дипломній освіті до останнього часу. вона вимагає 
виходу післядипломної освіти за межі інституційної 

обмеженості та інтеграції в освітній процес, який 
здійснюється в навчальних закладах. сучасна піс-
лядипломна освіта можлива лише на основі поєд-
нання власне системи післядипломної педагогічної 
освіти та самоосвіти педагогів у процесі здійснення 
професійних обов’язків, тобто йдеться про ство-
рення неперервної системи самоосвіти педагогів із 
використанням організуючо-координуючого потен-
ціалу структур післядипломної освіти.

система післядипломної педагогічної освіти, 
сформована в україні, діє на основі таких принципів:

1) науковості, гуманізації, демократизації, єдності, 
комплексності, диференціації, інтеграції, безперерв-
ності, модульності, індивідуалізації, наскрізності;

2) зв’язку із процесами ринкових перетворень, 
різних форм власності і господарювання;

3) орієнтації на актуальні та перспективні 
сфери трудової діяльності згідно з попитом на 
ринку праці;

4) відповідності державним вимогам та освіт-
нім стандартам [3].

на основі аналізу розвитку управління після-
дипломною освітою як системою із притаманними 
їй ознаками – сукупністю елементів, пов’язаних 
зв’язками, певною організацією, інтегрованими 
властивостями, в. коваленко формулює визна-
чення поняття «державне управління після-
дипломною освітою» таким чином: «державне 
управління післядипломною освітою – це здійсню-
вана на законодавчих засадах владно-розпоря-
джувальна діяльність щодо реалізації державної 
політики у сфері післядипломної освіти та забезпе-
чення адекватності її функціонування стрижневим 
цілям розвитку суспільства» [4, с. 175]. у цілому 
погоджуючись із даним визначенням, пропонуємо 
авторське формулювання поняття «управління 
післядипломною педагогічною освітою».

управління післядипломною педагогічною осві-
тою у широкому розумінні – це діяльність дер-
жави, спрямована на підвищення професійної 
компетентності педагогів як ключового фактору 
оновлення змісту освіти та технологій навчання, 
узгодження їх із сучасними потребами розвитку 
країни, розроблення правових, організаційних, 
фінансових засад функціонування системи після-
дипломної педагогічної освіти.

у вузькому значенні управління післядиплом-
ною педагогічною освітою розглядається нами як 
система органів, що здійснюють виконавчо-розпо-
рядчі дії у сфері післядипломної освіти на засадах 
централізації, демократизації, науковості з метою 
адекватного та ефективного реагування на зміни 
в розвитку суспільства, забезпечення реалізації 
державної освітньої політики.

управління післядипломною педагогічною осві-
тою зорієнтоване на виконання навчальними закла-
дами даної системи пріоритетних завдань у контек-
сті модернізації системи освіти україни, зокрема:
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1) задоволення потреб навчальних закладів 
у кваліфікованих кадрах та гнучке реагування на 
зміни, що відбуваються у суспільстві;

2) забезпечення умов для постійного під-
вищення кваліфікації фахівців, безперервного 
розвитку потенціалу кожного спеціаліста, його 
інтелектуального та загальнокультурного рівня, 
отримання професійно необхідних знань та вмінь;

3) забезпечення одержання нової кваліфіка-
ції, нової спеціальності на основі раніше здобу-
тої в закладах освіти і досвіду практичної роботи, 
поглиблення професійних знань та вмінь за фахом;

4) упровадження гнучкої системи безперерв-
ної освіти та самоосвіти громадян, забезпечення 
освіти дорослих упродовж усього життя [3].

на даний час сформована в україні система 
післядипломної педагогічної освіти характеризу-
ється наявністю певної організаційної структури, 
упорядкованої сукупності навчальних закладів та 
методичних установ, основними функціями яких є: 
вдосконалення науково-теоретичної і методичної 
підготовки, професійної майстерності, розширення 
загального культурного рівня працівників шкіл, поза-
шкільних закладів та органів управління освітою.

особливості управління післядипломною педа-
гогічною освітою визначаються основними напря-
мами діяльності навчальних закладів системи 
і мають бути зорієнтовані на:

1) освітню діяльність із метою забезпечення 
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників;

2) запровадження гнучкої системи безперерв-
ної освіти працівників галузі, яка має не меті їх 
адаптацію до професійної діяльності в умовах 
швидкої зміни соціально-економічних відносин;

3) забезпечення оптимальної періодичності та 
термінів навчання з урахуванням встановленого 
порядку атестації фахівців;

4) упровадження інноваційних педагогічних 
технологій, передового вітчизняного й зарубіжного 
досвіду з питань управління освітою та безперерв-
ної освіти в усіх її ланках;

5) розроблення базових вимог до освітнього 
і професійного рівня керівників установ і закладів 
освіти, методичних працівників, здійснення нау-
ково-методичного забезпечення перевірки їх про-
фесійної підготовки (тестування, атестація);

6) розроблення та впровадження різноманіт-
них форм курсів підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників;

7) підготовку наукових, методичних, експерт-
них рекомендацій щодо формування резерву 
управлінських кадрів освіти та його навчання;

8) проведення фундаментальних, пошукових 
та прикладних наукових досліджень із проблем 
розвитку освіти, участь у виконанні державних, 
галузевих та регіональних цільових наукових про-
грам, у тому числі за державним замовленням та 

госпрозрахунковими договорами з установами, 
навчальними закладами, організаціями;

9) виконання умов державного контракту та 
інших угод щодо підготовки фахівців із вищою 
освітою;

10) підготовку наукових і науково-педагогічних 
кадрів для системи післядипломної освіти;

11) надання методичної, інформаційної, консуль-
тативної допомоги вищим навчальним закладам; 
інститутам післядипломної освіти з питань підви-
щення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів;

12) надання платних освітніх, експертних, 
видавничих, інформаційних та інших послуг.

в управлінні системою післядипломної педаго-
гічної освіти доцільно реалізовувати такі принципи:

1) ініціативи й активності всіх учасників 
навчального процесу в системі післядипломної 
педагогічної освіти;

2) максимальної інтеграції, диференціації 
змісту підвищення кваліфікації та професійної 
діяльності слухачів у відповідності з освітньо-про-
фесійними програмами і вимогами освітньо-квалі-
фікаційних характеристик до посад;

3) поглиблення змісту навчальної інформації, 
раціонального її ущільнення;

4) педагогічного моніторингу, діагностики, 
корекції та індивідуалізації навчання;

5) неперервності навчання, що супроводжу-
ється підтримкою навчальної роботи слухачів нау-
ково-педагогічними працівниками кафедр закладів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

6) поєднання традиційних і новітніх методів 
підвищення кваліфікації та застосування іннова-
ційних технологій навчання;

7) забезпечення базового рівня інформацій-
ної культури науково-педагогічних працівників та 
слухачів курсів підвищення кваліфікації, необ-
хідного для роботи в очно-дистанційному режимі 
(вивчення інформаційно-комп’ютерних технологій 
навчання за програмами Word, Excel, Windows, 
Power Point та ін.);

8) забезпечення необхідних науково-методич-
них, організаційних, кадрових, інформаційних та 
інших умов для розвитку системи підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників;

9) створення умов для опанування нового 
змісту, нових педагогічних технологій;

10) підготовки педагогічних працівників до 
реалізації ідеї освітньої реформи, формування 
нового педагогічного мислення;

11) прогнозування розвитку освіти в регіонах;
12) науково-методичного супроводу реформу-

вання освіти на регіональному рівні;
13) гнучкості та оперативності освіти дорос-

лих, швидкого реагування на динамічну соці-
ально-економічну і освітню ситуацію;

14) впровадження інтерактивних методів 
навчання дорослих;
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15) забезпечення розвитку професіоналізму 
вчителя;

16) актуалізації творчого потенціалу педагогіч-
них працівників;

17) технологічного оновлення підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, зокрема 
адаптації, розроблення та впровадження перспек-
тивних інформаційних технологій, створення та 
актуалізації відповідних банків та баз даних;

18) проведення навчального процесу на основі 
сучасних освітніх технологій та впровадження 
активних методів і технічних засобів навчання, 
контролю за рівнем задоволення потреб педаго-
гічних працівників у підвищенні власної педагогіч-
ної майстерності;

19) створення належних умов для навчання й 
відпочинку педагогічних працівників.

Висновки. таким чином, розглянувши питання 
особливостей управління післядипломною педа-
гогічною освітою, ми дійшли певних висновків.

1. управління даною галуззю освіти спрямо-
вується на формування та реалізацію державної 
політики, розроблення правових, організаційних, 
фінансових засад функціонування системи і пред-
ставлене уповноваженими органами.

2. на основі аналізу системи управління після-
дипломною освітою у цілому пропонуємо автор-
ське формулювання поняття «управління післяди-
пломною педагогічною освітою».

управління післядипломною педагогічною осві-
тою у широкому розумінні – це діяльність дер-
жави, спрямована на підвищення професійної 
компетентності педагогів як ключового фактору 
оновлення змісту освіти та технологій навчання, 
узгодження їх із сучасними потребами розвитку 
країни, розроблення правових, організаційних, 
фінансових засад функціонування системи після-
дипломної педагогічної освіти.

у вузькому значенні – система органів, що 
здійснюють виконавчо-розпорядчі дії у сфері піс-

лядипломної освіти на засадах централізації, 
демократизації, науковості з метою адекватного 
та ефективного реагування на зміни в розвитку 
суспільства, забезпечення реалізації державної 
освітньої політики.

3. управління післядипломною педагогічною 
освітою зорієнтоване на виконання навчальними 
закладами даної системи пріоритетних завдань 
у контексті модернізації системи освіти україни, 
тому, на нашу думку, концепція розвитку управ-
ління визначеною галуззю має бути спрямована 
на підготовку та реалізацію дослідницьких про-
грам як державного, так і регіонального рівнів.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
аналіз зарубіжного досвіду організації системи 
підвищення кваліфікації педагогів та можливостей 
його використання в україні..
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ВиКОРиСТАННя ТВОРЧОї уяВи у ФОРМуВАННІ  
ДуХОВНО-МОРАльНиХ ЦІННОСТЕЙ уЧНІВСьКОї МОлОДІ
USING CREATIVE IMAGINATION IN THE PROCESS  
OF SHAPING STUDENTS’ MORAL AND SPIRITUAL VALUES

Стаття присвячена опису одного зі спосо-
бів того, як приблизити величезний духо-
вний скарб людства, яким є Біблія, до дітей, 
викликати цікавість до нього, бажання 
вивчати, міркувати над проблемами, які 
вона підіймає, та як будувати свої смис-
лові орієнтири на її цінностях. Людина піз-
нає довколишній світ не сумою знань, а їх 
осмисленням, образами, що народжуються 
з наявних знань відповідно до прийнятих цін-
ностей. Здатність народжувати образи ‒ 
уявляти ‒ є суто людською якістю і дає мож-
ливість перетворювати й удосконалювати 
світ, в якому живе людина, але найголовніше 
те, що вона може змінювати її саму. Уява 
розширює межі емоційного досвіду людини 
і тим самим збагачує зміст її духовного 
життя. Людина, позбавлена уяви, неми-
нуче замкнута в тісному колі вузько осо-
бистих почуттів. Щоб веселитися чужими 
веселощами і співчувати чужому горю, 
потрібно вміти за допомогою уяви перене-
стися в становище іншої людини, подумки 
стати на її місце. Справді чуйне ставлення 
до людей передбачає живу уяву. Такий спо-
сіб світобачення проявляється в здатності 
не тільки дивитися на світ очима інших 
людей, а й бачити світ по-справжньому 
цілісно. У статті проаналізовано творче 
завдання для учнів 10-11 класів, учасників 
обласного туру Всеукраїнської олімпіади 
«Юні знавці Біблії» 2017/2018 навчального 
року в Запоріжжі. Проведений аналіз демон-
струє метод творчої уяви, що використо-
вувався в завданні, як ефективний засіб 
заглиблення учнів у біблійний матеріал, що 
має величезний духовно-моральний потен-
ціал. Запропоновані питання розбуджують 
цікавість юнаків і дівчат до вічних ціннос-
тей, сприяють їхній рефлексії щодо влас-
них переконань та ціннісних орієнтирів. 
Рекомендований прийом оживлює біблійну 
історію, переводячи її з категорії «історичні 
міфи» до категорії «історія, що стосується 
особисто мене», відкриваючи неосяжні гори-
зонти щодо формування духовно-моральних  
цінностей.

Ключові слова: творча уява, формування 
духовно-моральних цінностей, учнівська 
молодь, Біблія.

This article focuses on the way how to get the 
Bible – the humankind’s greatest treasure- closer 
to children, how to generate their interest to study 
it, to pore at problems raised by it, creating their 
own conceptual objectives based on the Bible. 
An individual perceives the world not only by 
summarizing knowledge, but also by creating the 
images caused by knowledge in accordance with 
his or her own values. The ability to generate the 
images – to imagine – is a uniquely human qual-
ity that gives people an opportunity to transform 
and improve not only the world they live in, but 
also to change people themselves. Imagination 
broadens the horizons of an individual’s emo-
tional experience enriching his or her spiritual 
life. An unimaginative one is inevitably locked in 
a tight circle of his or her own feelings. To enjoy 
someone else’s happiness and to sympathize 
with someone else in his or her grief, one should 
be able to show understanding “to walk a mile in 
someone else’s shoes” with imagination. Truly 
sensitive attitude to people implies vivid imagi-
nation. This method of the world-perception is 
reflected in the ability not only to see the world 
from someone else’s point of view, but also to see 
the whole picture. The regional tour of All-Ukrai-
nian Olympiad “Young Biblical scholars” was held 
in 2017-2018 in Zaporizhzhia. In this article the 
creative tasks for its participants were analyzed. 
The analysis demonstrates the creative imagina-
tion that was used in those tasks as an efficient 
method of delving into biblical material. This 
method has a great spiritual and moral potential. 
All proposed questions spark students’ interest on 
eternal values giving a boost to the reflexing their 
own beliefs and values. This method revives the 
Biblical story, moving it from the category “His-
torical Myths” into the category “The history I am 
involved in”, creating great opportunities in shap-
ing students’ moral and spiritual values.
Key words: creative imagination, shaping stu-
dents’ moral and spiritual values, students, the 
Bible.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Попри виникнення безлічі дослідницьких і творчих 
форм організації навчального процесу, сучасна 
освіта в більшості випадків зберігає традиційні 
підходи до організації та здійснення процесу 
навчання. але людина пізнає довколишній світ 
не сумою знань, а їх осмисленням, образами, що 
народжуються з наявних знань відповідно до при-
йнятих цінностей. Знання впорядковують, вибу-
довують образи в систему. тому освітній процес 
повинен включати в себе різноманітні методичні 

прийоми розвитку особистості. Здатність наро-
джувати образи ‒ уявляти ‒ є суто людською 
якістю і дає можливість перетворювати й удоско-
налювати світ, в якому живе людина, але найголо-
вніше ‒ вона може змінювати самого творця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
особливий інтерес до проблеми творчої уяви 
виник на межі XIX-XX ст. на цей час припадають 
перші спроби експериментального дослідження 
функції уяви (с. владичко, в. вундт, Ф. матвє-
єва, е. мейлан, л. міщенко, т. рибо). Поступово 
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аспекти вивчення цієї проблеми все більш роз-
ширюються, розробляються методики, що дозво-
ляють експериментальним шляхом дослідити 
функцію уяви, робляться спроби теоретичного 
осмислення отриманих даних, розглядаються 
питання взаємовідношення уяви з іншими пізна-
вальними процесами.

робота в цій галузі велася переважно в двох 
напрямах: з одного боку, вивчався розвиток уяви 
в онтогенезі (л. виготський, і. Батоєв, а. дудецький, 
о. д’яченко, Г. кирилова, а. Петровський, д. ель-
конін та інші), з іншого, ‒ функціональний розвиток 
даного процесу (о. ігнатьєв, е. ільєнков та інші).

суттєвий інтерес становлять наукові праці 
н. Гордєєвої, яка розглядала питання впливу уяви 
на науково-дослідницьку діяльність.

виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. на основі ґрунтовного аналізу 
джерельної бази визначено, що сьогодні питання 
використання уяви як потужного фактору пізнання 
посідає особливе місце у науковому педагогіч-
ному просторі, натомість проблема використання 
уяви у формуванні духовно-моральних цінностей 
в учнівської молоді ще не вивчалася.

Мета статті. Головна мета цієї роботи – визна-
чити науково-педагогічні засади та запропонувати 
конкретні методичні рекомендації щодо викорис-
тання творчої уяви у формуванні духовно-мораль-
них цінностей учнівської молоді.

Виклад основного матеріалу. науковці з різ-
них позицій розглядають сутність понять «уява» 
і «творча уява».

л. коган і о. спиркін стверджують, що уява ‒ це 
психологічна діяльність, яка полягає у створенні 
уявлень і уявних ситуацій, які ніколи в цілому без-
посередньо не сприймалися людиною [1, с. 39].

Я. коломенський уяву розуміє як спосіб оволо-
діння людиною сферою можливого майбутнього, 
що надає її діяльності проєктний характер та 
мету [2, с. 317].

о. ігнатьєв розглядає основні ознаки процесу 
уяви, помічаючи, що вона в тій чи іншій конкрет-
ній практичній діяльності полягає в перетворенні 
і переробці даних сприйняття та іншого матеріалу 
минулого досвіду, в результаті чого з’являється 
нове уявлення [5, с. 136].

експериментальне вивчення творчої уяви 
стало предметом інтересу психологів з 50-х років 
минулого століття.

с. рубінштейн відзначав, що уява і творчість 
тісно пов’язані між собою, адже уява формується 
в процесі творчої діяльності. всі ці види уяви, 
що формуються і проявляються в різних видах 
творчої діяльності, складають різновиди вищого 
рівня ‒ творчої уяви [4, с. 300].

е. ільєнков піднімає проблему генетичного 
зв’язку уяви з специфічно людським сприйняттям 
предметів. «вміти бачити ціле раніше його час-

тин, ‒ пише він, ‒ значить вміти бачити його очима 
іншої людини, очима всіх інших людей, значить 
в самому акті безпосереднього змісту виступати 
в якості повноважного представника людського 
роду. <…> це своєрідне вміння якраз і втілює 
у життя ту саму здатність, яка називається уявою, 
фантазією, ту саму здатність, яка пізніше в мис-
тецтві досягає професійних висот свого розвитку, 
своєї культури» [3, с. 114].

на думку в. кудрявцева, справжній механізм 
уяви ‒ це смислоутворення, яке забезпечує саму мож-
ливість перетворення, пізнання і переживання реаль-
ності навколишнього світу і власного Я [3, с. 113].

уява розширює межі емоційного досвіду 
людини і у такий спосіб збагачує зміст його духо-
вного життя, адже без уяви неможливе багате 
і різнобічне емоційне життя. людина, позбавлена 
уяви, неминуче замкнута в тісному колі вузько 
особистих почуттів. Щоб веселитися чужим весе-
лощами і співчувати чужому горю, потрібно вміти 
за допомогою уяви перенестися в становище 
іншої людини, подумки стати на її місце. справді 
чуйне ставлення до людей передбачає живу уяву. 
такий спосіб світобачення проявляється не тільки 
в здатності дивитися на світ очима іншої людини, 
а ширше ‒ всього людського роду, а отже, бачити 
світ по-справжньому цілісно [3, с. 114].

З позицій розвитку уяви учнів щодо форму-
вання духовно-моральних цінностей було сфор-
мульовано творче завдання для учнів 10-11 класів, 
учасників обласного туру всеукраїнської олімпіади 
«Юні знавці Біблії» 2017/2018 навчального року 
в Запоріжжі. Завдання складалося з двох таких 
питань: 1) якби у тебе була така можливість, то 
спостерігачем якої (яких) біблійної події ти б хотів/
хотіла бути, чому?; 2) якби у тебе була така мож-
ливість, то з ким з біблійних героїв і про що ти б 
хотів/хотіла поговорити?

Бажання марії а. – побачити світ ще без людей, 
тобто світ, в якому немає людських вад, який не 
заплямований гріхами і війнами, досконалість 
якого можна було б порівняти з утопією. на думку 
дівчини, такий досвід кожному пішов би на користь 
і перевернув би його уявлення про світ, це би дало 
змогу змінитися самому і змінити світ на краще.

Єлизавета зізнається: «мені було б дуже 
цікаво, хвилююче і навіть жахливо разом з сім’єю 
ноя бути всередині ковчега, чути і відчувати, як 
потоки води з гуркотом виривають дерева, пере-
кочують величезні камені». дівчину приваблюють 
прості дії – будувати ковчег без будівельних при-
стосувань, готувати їжу, годувати тварин.

ілля П. хотів би своїми очима побачити різдво 
Христове. Прагнення юнака засноване на бажанні 
змінити себе як особистість, бути таким, яким хоче 
бачити його Бог. до нього приєднується софія, 
яка б хотіла разом з вівчарями слухати ангель-
ський спів та сказати марії щось приємне.
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софія Г. бажала би стати свідком воскресіння 
лазаря, а Єлизавета Г. – йти разом з жінками-
мироносицями до гробу Христа.

декілька учнів уподібнюються до Хоми, який 
говорив: «коли на руках його знаку відцвяшного 
я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяш-
ної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не 
ввірую!» (ін 20:25). так, олег о. зізнається, що 
бачення власними очима Хресної смерті і воскре-
сіння Христа допомогло б йому по-новому зрозуміти 
сенс Жертви ісуса Христа, назавжди би змінило 
все життя і його сенс. своє прагнення юнак аргу-
ментує також бажанням побачити «любов щиру, 
любов, яка все прощає, жертовну, нескінченну», 
відчути душевне тепло, близькість, доброту.

ілля а. хотів би ходити поруч з Христом, бачити 
ті чудеса, які він творив, а головне – слухати ті 
слова, від яких заспокоюється душа і радіє серце.

Бажання софії – поїсти з Христом хоча б одну 
рибку, почути з його вуст притчу та розділити зі спа-
сителем його спокуси у пустелі. дівчина зізнається: 
«Якби я захворіла б у ті часи, я б ніколи не пішла до 
лікаря. Я пішла б до ісуса і стала б здоровою».

марія хоче побачити Христа, бо їй здається, 
що він зовсім не такий, яким його зображують 
на іконах. дівчина бажає дізнатися від нього, що 
їй потрібно змінити в собі, щоб стати подібною до 
Христа. Її цікавить, як ісус Христос знаходить в собі 
сили прощати, як він може так сильно любити.

Глибшими виявляються думки михайла о.: 
«Я б розпитав про його [Христа] земне життя, про 
те, як йому було жити серед людей. спитав би 
про істини, які не можу зрозуміти. раз і назавжди 
визначився би з суперечливими питаннями різних 
доктрин». Юнак, напевно, цікавиться музикою, бо 
хотів би дізнатися, які пісні прославлення подоба-
ються Христові, які пісні співають янголи на небі.

цікавими виявляються роздуми Захара, який 
виділяє віру в Бога як головну рису, що притаманна 
усім біблійним героям. «адже праведник, – пише 
хлопець, – це не той, хто не падає, це той, хто, пада-
ючи, все одно підіймається і прагне ширяти в небі, 
наче орел». думки юнака поділяє валентина, яка 
підкреслює, що від кожного біблійного героя можна 
чомусь навчитись, про щось цікаве спитати, але 
найголовніше – це зрозуміти, звідки вони брали 
таку міцну віру і що їм в цьому допомагало.

Продовжуючи свої міркування, Захар при-
ходить до найголовнішого: «нам подобається ті 
чи інші біблійні герої, <…> тому що нас об’єднує 
наша неідеальність». саме ця неідеальність (грі-
ховність), розуміння своєї слабкості, віра в нескін-
ченне милосердя Бога приваблює юнаків і дівчат 
в біблійних героях. вони є для молоді прикладами 
безсумнівної віри в Божу любов у бурхливому жит-
тєвому морі пристрастей й спокус.

на наш погляд, саме тому учні особливо виді-
ляють історію йова, у якого з Божого припущення 

було відібрано все: здоров’я, сім’я, багатство, але 
він не ставить під сумнів Божу благість: «Я вийшов 
нагий із утроби матері своєї, і нагий повернусь туди, 
в землю! Господь дав, і Господь узяв. <…> нехай 
буде благословенне Господнє ім’я!» (йов 1:21).

цього героя згадує діана, яка хоче подяку-
вати йому за гарний приклад. дівчина говорить: 
«ми з ним такі схожі».

Приготував для нього питання і Захар: «йов, 
брат, як ти після всього того не засумнівався 
у Бозі?». на йова хоче бути схожою альона. 
дівчина сповнена впевненості, що, якщо вона буде 
вірною єдиному Богу, у майбутньому зустрінеться 
з йовом та запитає у нього: «Брате, що допомогло 
тобі триматися стійкої позиції у ті лихі часи?».

у юнацьких роздумах про зустріч з біблійним 
героєм часто з’являється псалмоспівець давид, 
який залишив нам взірець покаянної молитви – 
50-й псалом. Знайшовши в собі сили піднятися 
з прірви тяжких гріхів, ізраїльський цар щирим 
серцем з великою надією благає: «Помилуй мене, 
Боже, з великої милости твоєї, з великого мило-
сердя свого загладь беззаконня мої! <…> дай 
почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що 
ти покрушив» (Пс 50:1,8).

«Я відразу полюбив давида, його псалми, – пише 
Захар, – бо наші історії схожі стосовно любові до 
Бога та його прославляння. <…> Я теж складаю і спі-
ваю Богу пісні. <…> і що б я в нього запитав? нічого. 
Я просто хотів би разом з ним прославляти піснями й 
танцями Бога. а якби щось запитав, то які у вас там 
на небесах пісні грають – блюз, джаз чи поп?»

до Захара приєднується данило, який би 
теж хотів зустрітися з давидом, дізнатися його 
почуття, коли він йшов проти велетня Голіафа та 
переховувався від саула. мрія юнака – побачити 
той час, коли можна буде, сидячи біля вогнища, 
грати красиву музику, співати та спілкуватися, про-
славляючи Бога.

симпатизує давидові і валентина. дівчина 
хотіла би запитати псалмоспівця про його плани 
на майбутнє, її цікавить, чи подобалося йому пасти 
овець і скількох левів він забив, як він відреагував 
на те, що самуїл помазав його на царство, а най-
головніше – які відносини у нього були з Богом.

Бунтарський характер юнацького віку прива-
блює історія іони як гарний приклад того, що буде, 
якщо не послухати Бога (Захар). Юнак визнає, що 
він вчинив би так само, бо «теж забоявся б йти 
у розбійницьке місто». Юнакові притаманне почуття 
гумору, бо його питання до іони таке: «Як воно там 
у киті, слизько ходити чи нормально?».

валентину дуже вразила поведінка Яіра, бо, 
незважаючи на своє положення начальника сина-
гоги, заради доньки він був готовий прийняти 
Христа як Бога. дівчина зізнається, що їй дуже 
цікаво дізнатися про почуття цього чоловіка. 
Як він наважився піти до ісуса за допомогою? 
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чи не боявся він осуду з боку народу та фарисеїв, 
оскільки був начальником синагоги? чи була його 
жінка за те, щоб ісус допоміг, або була проти? 
Як Яір ставився до ісуса і пліток, що снували 
навколо нього? Як ця подія [зцілення доньки] 
вплинула на його подальше життя? можливо, він 
став одним із сімдесяти учнів Христа або став 
його таємним послідовником. чи повідав Яір 
іншим людям про це чудо в його житті?

цікавить учнівську молодь і тема відносин між 
рідними людьми, можливість братських заздро-
щів і зрад та їх наслідків, що виявилися в історії 
йосипа. так, Георгій хотів би дізнатися, як йосип 
зміг пробачити братів, що зрадили його, як він, 
незважаючи на усілякі труднощі, залишився 
доброю і чуйною людиною.

Богдана хвилює історія Якова, який вчинив дуже 
підло зі своїм братом. Бажання юнака – поста-
вити йому таке питання: «чи можна було вчинити 
по-іншому?». Проводячи паралелі із сучасністю, 
Богдан доходить невтішного висновку, що навряд 
сім’я з’єдналася б, якби подібне із ісавом та Яко-
вом сталося зараз».

Звичайно, юнацької уваги не оминає мудрість 
соломона. так, Єлизавета зізнається, що її зачаро-
вують його вчинки. За словами карини, він осягнув 
своїм людським розумом великі таємниці життя. 
Питання дівчини демонструють її зрілість як осо-
бистості, увагу до вічних питань про сенс життя 
людини: «Якщо життя – це суєта суєт, то що тоді 
робити? Пити вино й розважатися? Проте це теж 
суєта. спостерігати, як минає життя? Проте це 
безглуздо. робити свою справу, не обмірковуючи 
нічого? тоді в чому сенс?». дівчина наполегливо 
намагається відшукати відповіді на свої запитання: 
«Як можна стати смиренним і мудрим? і чи є у цьому 
сенс, якщо у мудрості лише печаль і скорбота, з від-
криттям кожної нової таємниці життя з’являється 
бажання ще глибше зануритися в істину?».

Юнаки та дівчата розуміють, що, незважаючи на 
те, що соломон був великим мудрецем усіх часів 
та народів, якому не було рівних у мудрості ні до 
нього, ні після (карина), він був такою ж людиною, 
як і ми, адже навіть маючи таку надмірну мудрість, 
він починав поклонятися ідолам (також карина). 
валентині цікаво, як йому жилося з такою вели-
чезною кількістю жінок, чи мав він якісь почуття 
до них в серці, можливо, просто вони подобалися 
його очам.

Жіночу тему підхоплює марія, яка розуміє, що 
раніше була інша культура й інший менталітет, але 
вона хотіла би запитати у сари, дружини авра-
ама: «Як вона змогла дати свою рабиню-єгиптянку 
чоловікові, щоб та народила йому дитину, чи не 
було в неї відчуття ревнощів?».

Єлизавета захоплюється сміливістю Шадраха, 
мешаха та авед-неґо, які є для дівчини яскра-
вими прикладами відданості та вірності Богу. 

Її бажання – дізнатися, що почували ці хлопці, 
коли їх кидали у вогненну піч.

владислава має бажання поспілкуватися 
з 12 апостолами, дізнатися, як бути обраним самим 
Господом. дівчина запитала б саме у Петра, чому 
він відрікся від Христа, бо для неї думки інших на 
цю тему не мають ніякого значення.

валентину турбує, як апостол лука став ліка-
рем, де він навчався, чи багатьом допоміг. вона б 
запитала: «Яке чудо, створене ісусом Христом, 
вразило його найбільше? Що саме надихнуло 
написати Євангеліє? чи знав він, що так багато 
людей будуть його читати?».

цікавість в учасників олімпіади викликає апос-
тол іоанн та його найзагадковіша книга «одкро-
вення». «Я би дуже не хотіла побачити увесь цей 
жах», – зізнається марія. а ось валентина погово-
рила б з ним про речі, про які він не написав у цій 
книзі, але які він бачив у видіннях. дівчині цікаво, 
як спочатку він поставився до того, що Бог відкрив 
йому частину цієї великої таємниці. вона б запи-
тала: «Яка ознака останнього часу вразила його 
найбільше? чи бачить він в нашому часі якісь 
схожі ознаки?».

деяких учасників олімпіади турбують серйозні 
богословські питання. так, Захар бажає поставити 
ісусу Христу питання, на які навіть у богословів 
немає однозначних відповідей: «чому іуда все 
одно тебе зрадив? Я розумію, що так треба, але 
чому?» останнє питання до Бога хлопець фор-
мулює так: «Боже, ти триєдиний Бог, але в моїй 
голові не вкладається це, я просто вірю, але дуже 
цікаво дізнатися».

на жаль, в учасників олімпіади спостеріга-
ється бажання підтвердження своєї віри бачен-
ням на власні очі та дотиком власними руками до 
біблійної історії. Їхня віра потребує підкріплення. 
втіхою є для нас слова карини: «Христос не є 
біблійним героєм, він – Бог, і я маю можливість 
спілкування з ним кожної хвилини життя на будь-
яку тему». саме для таких, як ця дівчина, звучать 
слова Христа: «Блаженні, що не бачили й увіру-
вали!» (ін 20:29).

Висновки. отже, проведений аналіз демон-
струє метод творчої уяви як ефективний засіб 
заглиблення учнів у біблійний матеріал, що має 
величезний духовно-моральний потенціал. Запро-
поновані питання для спілкування з біблійним 
героєм розбуджують цікавість юнаків і дівчат до 
вічних цінностей, сприяють їхній рефлексії щодо 
власних переконань та ціннісних орієнтирів. реко-
мендований прийом оживлює біблійну історію, 
переводячи її з категорії «історичні міфи» до кате-
горії «історія, що стосується особисто мене», від-
криваючи неосяжні горизонти щодо формування 
духовно-моральних цінностей.

на наш погляд, запропонований методич-
ний напрям потребує подальшого розвитку. 
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роз’яснюючи біблійний матеріал, вчитель може 
звертати увагу на деталі побуту, одягу, житла, тра-
дицій того часу, що дасть можливість сприймати 
матеріал як той, що реально відбувався у часі, 
а біблійних героїв як справжніх історичних людей 
зі своїми чеснотами й недоліками.

ознайомлюючи учнів з життям будь-якого 
біблійного героя, буде доцільно зосередитися на 
тому, чим корисна саме учневі може бути ця істо-
рія, чи хотів би він ближче познайомитися з цією 
людиною, як би цей біблійний персонаж поводив 
себе сьогодні тощо.

у своєму педагогічному арсеналі ми маємо 
багатющу духовну скарбницю – Біблію. Задача 
педагога – шукати спосіб, як приблизити цей скарб 
до дітей, викликати цікавість до нього та бажання 

прийняти його в свою душу. і запропонований 
у статті метод саме один з таких.
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АНАлІЗ МЕТОДиЧНОГО АСПЕКТу ФОРМуВАННя  
КОМуНІКАТиВНОї КульТуРи МАЙБуТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ВиЩиХ ТЕХНІЧНиХ 
НАВЧАльНиХ ЗАКлАДІВ у ПРОЦЕСІ ПОЗААуДиТОРНОї РОБОТи
ANALYSIS OF THE METHODOLOGICAL ASPECT FORMATION  
OF THE COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE ENGINEERS  
IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR wORK

На сучасному етапі побудови української 
держави проблема формування комуніка-
тивної культури майбутніх інженерів у про-
цесі позааудиторної роботи є актуальною, 
тому метою статті є аналіз методичного 
аспекту процесу формування комунікативної 
культури студентів вищої технічної школи 
у позааудиторній роботі. Досягається 
мета через реалізацію таких завдань: роз-
криття сутності комунікативної культури 
студентів вищих технічних навчальних 
закладів у позааудиторній роботі; визна-
чення змісту, форм і методів формування 
комунікативної культури у майбутніх інже-
нерів у процесі позааудиторної роботи 
шляхом реалізації авторської програми 
«Формування комунікативної культури май-
бутніх інженерів». Розкрито суперечності 
між соціальними вимогами до формування 
комунікативної культури студентів вищих 
технічних навчальних закладів та їх недо-
оцінкою в сучасній системі вищої технічної 
освіти, між необхідністю підготовки комуні-
кативної особистості майбутнього фахівця 
та недосконалістю організації навчально-
виховного процесу в цілому й позааудитор-
ної роботи зокрема у вищій технічній школі, 
між потребою формувати комунікативну 
культуру майбутнього інженера та недо-
статньою розробленістю модифікованого 
змісту, форм і методів успішної реаліза-
ції цього процесу. У статті подано аналіз 
змісту авторської програми, її етапів, сха-
рактеризовано методи формування комуні-
кативної культури студентів – майбутніх 
інженерів, застосовні на кожному етапі реа-
лізації програми, актуалізовано положення 
про те, що виховна робота зі студентами 
має бути плановою, системною, базуватись 
на суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача 
і студентів на основі міжособистісного діа-
логу та гуманного характеру їхніх взаємин. 
У висновках зроблено узагальнення щодо 
недостатнього використання можливос-
тей авторської програми задля формування 
комунікативної культури студентів вищих 
технічних навчальних закладів. Для вирі-
шення цієї проблеми необхідний пошук нового 
змісту, форм і методів формування комуніка-
тивної культури у майбутніх інженерів.
Ключові слова: комунікативна культура, 
позааудиторна робота, формування кому-

нікативної культури, програма формування 
комунікативної культури, інтерактивні 
методи, студенти – майбутні інженери, 
вищий технічний навчальний заклад.

At the present stage of construction, the Ukrai-
nian state the problem of formation communica-
tive culture of future engineers in the process of 
extracurricular work is actual. In the article, the 
analysis of methodical aspects of the process 
of formation communicative culture of students 
at higher technical educational institutions in the 
process of extracurricular work is the main pur-
pose. It is established that the professional train-
ing of students of higher technical educational 
institutions, in general, and the organization 
of extracurricular work, in particular, focused 
mainly on the formation of the cognitive compo-
nent of communicative culture. Students-future 
engineers do not have enough communication 
skills, different styles and ways of constructive 
interpersonal interaction. In the article the analy-
sis of the author’s skilled and experimental pro-
gram is given, the main four stages of its imple-
mentation are analyzed in details. Updated the 
provision that educational work with students 
should be planned, systemic, based on subject-
subject interaction between the teacher and 
students on the basis of interpersonal dialogue 
and human nature of their relations. The con-
tents of the program provide realization of the 
complete measuring system of extracurricular 
work behind the interconnected blocks: orga-
nization of extracurricular educational actions, 
educational and practical and research work. 
In conclusions, generalizations are made and 
the prospect of further scientific researches is 
outlined. The study of the real condition of for-
mation of a communicative culture of future 
engineers in the process of extracurricular work 
allowed us to come to a conclusion on the insuf-
ficient use of its potential for forming a commu-
nicative culture of students of higher technical 
educational institutions. It will require searching 
of the content of new forms and methods of 
formation of a communicative culture of future 
engineers.
Key words: communicative culture, extracur-
ricular work, formation of communicative culture, 
the program of formation communicative culture, 
interactive methods, students – future engineers, 
higher technical educational institution.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Глобалізаційні тенденції, інтеграція культур, про-
цеси інтенсифікації обміну інформацією на всіх рів-
нях суспільної взаємодії визначають необхідність 
формування комунікативної культури особистості. 
отже, очевиднішою стає потреба поглибленого 
формування комунікативної культури студентів під 
час навчання у вищому навчальному закладі.

Практика діяльності сучасних вишів перекон-
ливо доводить, що навчально-виховний процес 
у вищій школі є одним із важливих чинників як 
особистісного становлення майбутнього фахівця, 
розвитку його професійної майстерності та конку-
рентоспроможності, так і формування його кому-
нікативної культури. однак, як нами встановлено, 
професійна підготовка студенів вищих технічних 
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навчальних закладів в цілому й організація поза-
аудиторної роботи зокрема зорієнтовані пере-
важно на формування когнітивного компонента 
комунікативної культури. студенти – майбутні 
інженери недостатньо володіють комунікативними 
вміннями, різними стилями й способами конструк-
тивної міжособистісної взаємодії.

очевидною є низка суперечностей, як-от: між 
соціальними вимогами до формування кому-
нікативної культури студентів вищих технічних 
навчальних закладів (далі – втнЗ) та їх недо-
оцінкою в сучасній системі вищої технічної освіти, 
між необхідністю підготовки комунікативної осо-
бистості майбутнього фахівця та недосконалістю 
організації навчально-виховного процесу в цілому 
й позааудиторної роботи зокрема у вищій техніч-
ній школі, між потребою формувати комунікативну 
культуру майбутнього інженера та недостатньою 
розробленістю модифікованого змісту, форм 
і методів успішної реалізації цього процесу.

отже, проблема пошуку змісту, форм і методів 
формування комунікативної культури студентів 
вищих технічних навчальних закладів у позаауди-
торній роботі є надзвичайно актуальною та важли-
вою й потребує її конструктивного вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
досліджувана проблема є складною, а отже, є пред-
метом дослідження філософських, психологічних 
і педагогічних наук. так, в. Грехнєв, і. комарова, 
а. мудрик, і. тимченко [1; 2] досліджували сутність 
комунікативної культури як складової частини про-
фесійно-педагогічної культури. у наукових доробках 
Ш. амонашвілі, і. Беха, о. Бодальова, с. Гончаренка, 
в. Гриньової, м. Євтуха, і. Зязюна, в. кременя, 
в. лугового, в. лутая, о. савченко, о. сухомлинської 
та інших акцентується увага на необхідності гуман-
ної комунікативної взаємодії у навчально-виховному 
процесі. учені с. амеліна, в. андрущенко, с. Гонча-
ренко, і. Зязюн, о. каверіна, в. кремень визначають 
комунікативну культуру майбутнього інженера як 
складне, поліаспектне й інтегральне утворення, що 
містить низку взаємозалежних і взаємопов’язаних 
складників, тому вона й потребує системного під-
ходу до формування [5; 6; 7].

на необхідності формування комунікативної 
культури майбутніх інженерів на компетентніс-
них засадах акцентують свою увагу в. луговий, 
о. Пометун, о. сухомлинська, а. Хуторський та 
інші [5]. Зі свого боку Ш. амонашвілі, і. Бех, Є. Бон-
даревська, в. лутай, в. семиченко, і. Якиманська 
та інші [3; 4] наголошують на доцільності особис-
тісно орієнтованого підходу у процесі формування 
комунікативної культури особистості студента – 
майбутнього інженера. діяльнісний підхід у фор-
муванні комунікативної культури студентів втнЗ 
визначається як провідний у наукових доробках 
к. абульханової-славської, Б. ананьєва, л. Божо-
вич, л. виготського, м. м’ясищєва, с. рубінштейна 

та інших [1]. у нашому дослідженні позааудиторна 
робота у вищій технічній школі розглядається як 
один із чинників формування комунікативної куль-
тури студентів. З огляду на це конструктивними є 
наукові доробки Г. андреєвої, о. винославської, 
н. волкової, а. ржевської [4] та інших.

Метою статті є аналіз змістового й методич-
ного аспектів процесу формування комунікативної 
культури у майбутніх інженерів у позааудиторній 
роботі втнЗ.

Виклад основного матеріалу. на основі про-
веденого аналізу філософської та психолого-
педагогічної літератури нами було сформульо-
вано власне трактування сутності комунікативної 
культури студентів вищих технічних навчальних 
закладів як особливої якості особистості май-
бутнього інженера, що характеризується сукуп-
ністю комунікативних знань, сформованістю умінь 
контролювати і регулювати свою мовну поведінку, 
грамотно і переконливо аргументувати свою пози-
цію, вміннями вести ділові переговори в процесі 
професійної діяльності, швидко орієнтуватись 
у комунікативній ситуації і обирати необхідний 
стиль поведінки для досягнення мети комунікатив-
ного акту, продуктивно співпрацювати в ході вирі-
шення професійних завдань [2; 4].

враховуючи сутнісні ознаки позааудиторної 
роботи (її системність, плановість, добровільність 
участі, комплексність як поєднання в собі мети, 
завдання, змісту, методів та форм виховної, нау-
ково-дослідної роботи і практичної підготовки), 
формування комунікативної культури майбут-
ніх інженерів у позааудиторній роботі нами було 
визначено як керований процес, який передбачає 
переорієнтацію позааудиторної виховної роботи 
з предметної на особистісно орієнтовану, що дає 
змогу розглядати навчальну інформацію як засіб 
розвитку професіоналізму майбутнього інженера 
та сприяє формуванню творчого стилю діяль-
ності, стійкої потреби в активних діях, імпровізації 
і самостійному вирішенні комунікативних завдань 
для набуття та збагачення власного комунікатив-
ного досвіду [5; 6].

для дослідження змістового й процесуального 
аспектів формування комунікативної культури сту-
дентів втнЗ у позааудиторній роботі розроблено 
авторську програму «Формування комунікативної 
культури майбутніх інженерів» [7].

реалізація програми умовно передбачала 
чотири основні етапи. так, на першому етапі ство-
рювалась позитивна мотивація, активізація потреб, 
установок студентів на активну участь у позаау-
диторній роботі. цей етап передбачав реалізацію 
програми серед студентів першого курсу. на дру-
гому етапі до реалізації програми були задіяні 
студенти других курсів. вони поглиблювали здо-
буті під час навчання знання про спілкування, пси-
хологію взаємодії людей, особистісний розвиток 
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і відпрацьовували комунікативні вміння та розви-
вали комунікативні здібності. на третьому етапі 
формувалося чітке уявлення студентів про кому-
нікативну культуру як показник їхнього професіо-
налізму. студенти третіх курсів трансформували 
набуті професійні знання в культуру спілкування 
під час позааудиторної роботи. у студентів форму-
валося усвідомлене бачення ролі та можливостей 
позааудиторної роботи для виховання комуніка-
тивної культури як складного особистісного утво-
рення, формувалося усвідомлення комунікативної 
культури як однієї із особистісних цінностей.

актуальним, як засвідчили результати дослі-
дження, є те, що в ході запровадження у прак-
тику цієї програми в студентів вищих технічних 
навчальних закладів формувалися такі системи: 
1) система комунікативних знань (тобто знань про 
людину, її взаємини та взаємодію з іншими людьми, 
про спілкування як специфічний вид діяльності, 
який передбачав не лише обмін інформацією, 
а обмін емоціями, взаємовплив, взаємодію і вза-
ємозалежність); 2) система оцінно-ціннісних став-
лень до цих знань і перетворення їх в особистісні 
установки, потреби, мотиви; 3) система комуніка-
тивних умінь і навичок практичної комунікативної 
поведінки та діяльності.

у авторській програмі «Формування комуні-
кативної культури майбутніх інженерів» актуалі-
зовано положення про те, що виховна робота зі 
студентами має бути плановою, системною, базу-
ватись на суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача 
і студентів на основі міжособистісного діалогу та 
гуманного характеру їхніх взаємин. ми керувалися 
тим, що системний виховний вплив має спрямову-
ватися на творення моральної, креативної, духо-
вно багатої особистості майбутнього інженера, 
фахівця, гуманіста, творця.

актуальним є те, що нами передбачалось про-
ведення системи заходів у різних нових нетради-
ційних формах, як-от: ігор, тренінгів, конференцій, 
круглих столів, презентацій, семінарів, дискусій, 
диспутів, захисту проєктів тощо (залежно від етапу 
реалізації програми). саме тому головними прин-
ципами організації виховної діяльності у межах 
програми були визначені такі: супровід діяльності 
студента порадою і власним прикладом викла-
дача, визначення у діяльності студентів найбільш 
вдалих моментів (авансування успіху, актуаліза-
ція досягнень), зняття в студентів страху перед 
діяльністю та їхня психологічна підтримка, опора 
на прийом персональної необхідності як важливий 
фактор мотивації діяльності студентів.

серед неімітаційних методів у позааудиторній 
роботі широко використовувалися такі: лекція-
бесіда, яка надає можливість встановлення без-
посереднього контакту лектора зі слухачем; лек-
ція-диспут, протягом якої відбуваються не лише 
відповіді на окремі запитання теми, але й вільний 

обмін думками між лектором та аудиторією в інтер-
валах між логічними поділами лекційного матері-
алу; проблемна лекція, протягом якої відбувається 
розв’язання певних проблем, які формулює лектор; 
лекція-вікторина, що потребує постійного звернення 
до практичного (чи життєвого) досвіду слухачів; 
лекція-консультація, яка побудована на роз’ясненні 
складних або важливих запитань з теми, які без-
посередньо ставлять слухачі лекторові (можливий 
вільний обмін думками); лекція-пресконференція, 
на яку запрошують фахівців, експертів, консультан-
тів, що застосовується для розгляду складних та 
широкоформатних тем, де рівень компетенції кон-
кретного викладача вже недостатній, іноді цей вид 
занять називають круглим столом.

у контексті дослідження більш ефективними 
визначено креативні методи навчання й вихо-
вання, які переважно мають імітаційні форми про-
ведення. специфіка цих освітніх методів припус-
кає їх поділ на ігрові та неігрові [3].

на другому етапі застосування активних мето-
дів навчально-виховної роботи (тематичних бесід, 
дискусій, конкурсів, ділових та рольових ігор тощо) 
зумовлювалося орієнтацією на індивідуальні осо-
бливості студентів та на їхню майбутню профе-
сійну діяльність. саме професійне спілкування 
давало змогу студентам усвідомлювати потенціал 
комунікативної культури як складової частини їх 
професіоналізму.

на третьому етапі реалізації експериментальної 
програми передбачалось проведення не лише роз-
важально-виховних заходів, а й навчально-прак-
тичних та дослідницько-пошукових позааудиторних 
занять, спрямованих на формування комунікативних 
умінь і навичок, розвиток саморегулятивних умінь, 
які стосуються керування особистими емоціями та 
здійснення ефективного психологічного впливу на 
інших. дієвими виявилися ігрові технології.

на цьому етапі студенти третіх курсів були най-
більш активно задіяні до дослідницько-пошукової 
роботи. Зокрема, йшлося про підготовку творчих 
індивідуальних науково-дослідних завдань, вико-
нання і презентація яких вимагала застосування 
набутих знань у конкретній практичній діяльності, 
тобто практичного застосування студентом сфор-
мованої комунікативної культури.

метою четвертого (завершального) етапу реалі-
зації експериментальної програми визначено макси-
мальне наближення професійної діяльності майбут-
ніх інженерів до реальних умов сьогодення. саме 
тому перед виходом на виробничу практику студенти 
четвертого курсу отримували конкретне завдання, 
яке вони мали підготувати під час практики, а після 
її закінчення презентувати перед аудиторією слуха-
чів – студентів не лише своєї групи, а цілого курсу 
чи навіть факультету. Захист такого проєкту наочно 
демонстрував рівень сформованості професійних 
рис студентів, зокрема їх комунікативної культури.
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Висновки. вивчення реального стану сформо-
ваності комунікативної культури майбутніх інжене-
рів у процесі позааудиторної роботи дало змогу 
дійти висновку про недостатнє використання її 
можливостей задля формування комунікатив-
ної культури студентів вищих технічних навчаль-
них закладів. отже, досліджувана проблема 
актуальна. для її вирішення необхідний пошук 
нового змісту, форм і методів формування кому-
нікативної культури майбутніх інженерів. Задля 
реалізації цього розроблена авторська програма 
«Формування комунікативної культури майбутніх 
інженерів», яка передбачає реалізацію цілісної 
системи заходів позааудиторної роботи за такими 
взаємопов’язаними блоками, як організація поза-
аудиторних виховних заходів, навчально-практич-
ної та науково-дослідної роботи.

Подальшого дослідження потребує розробка 
методичного забезпечення реалізації досліджу-
ваного процесу та обґрунтування діагностичного 
інструментарію й педагогічних умов проведення 
моніторингу сформованості комунікативної куль-
тури майбутніх фахівців.
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ВиХОВАННя ГРОМАДяНСьКОї ВІДПОВІДАльНОСТІ  
В МАЙБуТНІХ ОФІЦЕРІВ у ВІЙСьКОВиХ ЗАКлАДАХ ВиЩОї ОСВІТи
TRAINING CIVIL RESPONSIBILITY OF FUTURE OFFICERS  
AT MILITARY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

У статті висвітлено основні аспекти 
виховання громадянської відповідальності 
в майбутніх офіцерів у військових закладах 
вищої освіти. Виокремлено мету, завдання 
та принципи громадянського виховання. 
Розглянуто та проаналізовано поняття 
«відповідальність», «громадянська відпо-
відальність». Визначено такі основні ком-
поненти громадянськості студентської 
молоді: розвинена національна свідомість, 
моральність та правова обізнаність, що 
виявляється в почутті власної гідності, 
внутрішній свободі особистості, довіра й 
повага до інших громадян, уболівання за 
долю Батьківщини, дисциплінованість, 
здатність чесно й сумлінно виконувати свої 
обов’язки, громадянська відповідальність 
за сучасне й майбутнє життя народу та 
держави, патріотизм як самовіддана любов 
до рідної землі та свого народу, гармонійне 
поєднання патріотичних, національних та 
інтернаціональних почуттів, потреба від-
дати всі свої знання, сили та талант на слу-
жіння Вітчизні. Обґрунтовано, що основним 
і пріоритетним завданням закладу вищої 
освіти, який здійснює підготовку студентів 
за освітньою програмою підготовки офі-
церів, є створення усіх умов для виховання 
громадянської відповідальності, яке здійсню-
ється у процесі громадянського виховання. 
Сучасному суспільству потрібен новий тип 
військового – інтелектуальний, цілеспрямо-
ваний, відповідальний, успішний, професійно 
грамотний, морально підготовлений, актив-
ний, творчий, самостійний офіцер з висо-
ким рівнем громадянської відповідальності. 
Визначено, що в майбутнього офіцера пови-
нні бути сформовані такі риси особистості, 
як дисциплінованість, обов’язковість та від-
повідальність, яка розглядається нами як 
якість особистості, що характеризується 
прагненням і вмінням оцінювати свою пове-
дінку з погляду її доцільності або шкоди для 
суспільства, порівнювати свої вчинки з сус-
пільними вимогами, нормами, законами, 
керуватися інтересами соціального про-
гресу. З’ясовано, що майбутньому офіцеру як 
випускнику військового закладу вищої освіти 
необхідно володіти відповідними якостями 
та характеристиками, що формують його 
громадянську зрілість, громадянську куль-

туру та громадянську позицію, виховують 
його громадянську відповідальність.
Ключові слова: громадянська освіта, гро-
мадянське виховання, громадянськість, 
відповідальність, громадянська відповідаль-
ність.

The article deals with the main aspects of train-
ing civil responsibility of future officers at military 
higher educational institutions. The aim, tasks 
and principles of civil education are singled out. 
The concepts of “responsibility”, “civil responsi-
bility” are considered and analyzed. The basic 
components of citizenship of student youth are 
determined: developed national consciousness, 
morality and legal awareness, manifested in self-
esteem, inner freedom of the individual, trust and 
respect for other citizens, cheering for the fate of 
the Motherland, discipline, the ability to perform 
their duties honestly and honestly, civil respon-
sibility for the present and future of the people 
and the state, patriotism as a selfless love for 
the native land and its people, harmonious com-
bination of patriotic, national and international 
feelings, the need to give all their knowledge, 
strength and talent to serve the Fatherland. 
It is explained that the main priority of a higher 
education institution, which trains students for 
the educational program of officers, is creating 
all conditions for educating civil responsibility, 
which is realized in the process of civil educa-
tion. Modern society needs a new type of military 
intellectual, purposeful, responsible, successful, 
professionally literate, morally trained, active, 
creative, independent officer with a high level of 
civil responsibility. It is determined that the future 
officer should be formed such personality traits 
as discipline, obligation and responsibility, which 
we consider as a quality personality, character-
ized by the desire and ability to evaluate their 
behavior in terms of its expediency or harm to 
society, to compare their actions with the public 
requirements, norms, laws, be guided by the 
interests of social progress. It is determined that 
future officers as graduates of military higher 
educational institutions must have the qualities 
and characteristics that form civil maturity, civil 
culture and civil status as individuals, raise civil 
responsibility.
Key words: civil education, civil training, citizen-
ship, responsibility, civil responsibility.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
сьогодні проблема виховання майбутніх офіцерів, 
що мають високий рівень громадянської відпові-
дальності, національної самосвідомості, професіо-
налізму, творчої активності, постає особливо гостро. 
випускники військових закладів вищої освіти (далі – 
Зво), які братимуть безпосередню участь у куль-
турному й політичному житті своєї держави, пови-
нні бути патріотами своєї країни. Без патріотизму 
неможливо уявити майбутнього офіцера.

одним із найважливіших завдань педагогів є 
виховання у майбутніх офіцерів громадянської 

відповідальності, розуміння належності до україн-
ського народу.

сучасному суспільству потрібен новий тип вій-
ськового – інтелектуальний, цілеспрямований, 
відповідальний, успішний, професійно грамотний, 
морально підготовлений, активний, творчий, само-
стійний офіцер з високим рівнем громадянської 
відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
останнім часом проблема громадянського вихо-
вання студентської молоді була предметом різ-
нобічної уваги вчених. досліджувалися питання 
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патріотичного виховання студентів (о. абрам-
чук), виховання громадянськості студентів у зару-
біжних школах (о. алєксєєва), громадянського 
виховання в контексті полікультурного впливу на 
молодь (р. антонюк), становлення культури грома-
дянськості та соціальної відповідальності молоді 
(т. Бєлавіна, м. Боришевський), використання 
мистецтва в системі громадянського виховання 
молоді (в. Бутенко), інтерпретації творів як засобу 
громадянського виховання учнів (л. Бутенко), 
виховання громадянськості студентів закладів 
вищої освіти (с. Гнатенко), виховання громадя-
нина на засадах українського народознавства 
(П. ігнатенко), громадянського самовизначення 
(о. киричук). у науково-педагогічних досліджен-
нях наголошувалося, що можливості вищої освіти 
в здійсненні громадянського виховання студентів 
дозволяють вирішувати широкий спектр питань, 
пов’язаних із формуванням у студентської молоді 
громадянської свідомості (почуттів, знань, понять, 
уявлень, поглядів, переконань, ідеалів, позицій, 
світогляду), а також громадянської активності 
(інтересів, орієнтацій, потреб, діяльності, пове-
дінки, організації повсякденного життя, спілку-
вання, праці, навчання, творчості).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. водночас із забезпеченням 
своєї суверенності й територіальної цілісності та 
пошуками шляхів для інтегрування в європейське 
співтовариство пріоритетним завданням сучас-
ного суспільства є визначення нової стратегії вихо-
вання як багатокомпонентної та багатовекторної 
системи, яка формує майбутній розвиток україн-
ської держави. серед виховних напрямів сьогодні 
найбільш актуальними є патріотичне й грома-
дянське виховання як стрижневі, основоположні, 
що відповідають нагальним вимогам і викликам 
сучасності. ми вважаємо, що саме виховання гро-
мадянської відповідальності має стати стрижне-
вою умовою підвищення якості системи виховної 
роботи у військових закладах вищої освіти.

Мета статті – висвітлення основних аспектів 
виховання громадянської відповідальності в май-
бутніх офіцерів у військових Зво.

Виклад основного матеріалу. сьогодні україн-
ська держава та її громадяни стають учасниками 
кардинальних змін у політиці, економіці та соціаль-
ній сфері. водночас із убезпеченням своєї суве-
ренності й територіальної цілісності та пошуками 
шляхів для інтегрування в європейське співтовари-
ство пріоритетним завданням суспільного поступу є 
визначення нової стратегії виховання як багатоком-
понентної та багатовекторної системи, яка формує 
майбутній розвиток української держави [5].

основним пріоритетним завданням закладу 
вищої освіти, який здійснює підготовку студентів 
за освітньою програмою підготовки офіцерів, є 
створення усіх умов для виховання громадянської 

відповідальності, яка здійснюється у процесі гро-
мадянського виховання. ефективність громадян-
ського виховання, всебічний розгляд його змісту 
та структури має важливе значення для майбут-
ніх офіцерів. вирішення цієї проблеми розширює 
межі наукового пізнання самого виховного про-
цесу та сприяє виробленню єдиних, конкретних 
показників, за якими можна з найбільшим ступе-
нем ймовірності судити про оптимальність функці-
онування даної системи.

виховний процес повинен бути невід’ємною 
складовою частиною всього освітнього процесу 
та орієнтуватися на духовні цінності українського 
народу (національна самосвідомість, ідентич-
ність, самобутність, гідність, соборність, свобода), 
загальнолюдські цінності, зокрема морально-
етичні (гідність, чесність, справедливість, повага 
до інституту сім’ї, турбота, повага до себе та інших 
людей) та соціально-політичні (свобода, демокра-
тія, культурне різноманіття, повага до рідної мови 
та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до 
навколишнього природного середовища, повага 
до закону, відповідальність та солідарність) [5].

у концепції розвитку громадянської освіти 
в україні зазначено, що вагомим елементом грома-
дянської освіти має стати формування у громадян 
відповідального ставлення до захисту суверені-
тету та територіальної цілісності україни, забезпе-
чення безпеки та усвідомлення спільності інтересів 
людини та держави, формування навичок, необхід-
них для активної участі у демократичному житті, 
вільному суспільстві з метою заохочення та захисту 
демократії та верховенства права, а також розвиток 
національної ідентичності, що передбачає закрі-
плення функціонування державної мови в усіх сфе-
рах суспільного життя водночас із повагою та роз-
витком мов усіх національних меншин та корінних 
народів, які проживають на території україни [6].

серед виховних напрямів сьогодення є патрі-
отичне та громадянське виховання як стрижневі, 
основоположні, що відповідають як нагальним 
вимогам і викликам сучасності, так і закладають 
підвалини для формування свідомості нинішніх 
і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть дер-
жаву як запоруку особистого розвитку, що спира-
ється на ідеї гуманізму, соціального добробуту, 
демократії, свободи, толерантності, виваженості, 
відповідальності, здорового способу життя, готов-
ності до змін [8].

оскільки виховання громадянської відпові-
дальності здійснюється у процесі громадянського 
виховання, важливо розкрити зміст цього поняття.

у концепції громадянського виховання осо-
бистості в умовах розвитку української держав-
ності подано таке визначення громадянського 
виховання: «Громадянське виховання – це про-
цес формування громадянськості як інтегрованої 
якості особистості, що надає людині можливість 
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відчувати себе морально, соціально, політично 
та юридично дієздатною та захищеною. воно 
покликане виховувати особистість чутливою до 
свого оточення, залучати її до суспільного життя, 
в якому права людини є визначальними» [4].

у роботі «український педагогічний словник» 
визначено, що громадянське виховання – це фор-
мування громадянськості як інтегративної якості 
особистості, яка надає можливість людині від-
чувати себе юридично, соціально, морально й 
політично дієздатною. до його основних елемен-
тів належить моральна та правова культура, яка 
виражається в почутті власної гідності, внутрішньої 
свободи особистості, дисциплінованості, повазі та 
довірі до інших громадян та до державної влади [3].

у роботі м.д. чумаченка «Педагогічний слов-
ник» зазначено, що громадянське виховання – це 
процес формування громадянськості як риси осо-
бистості, яка характеризується усвідомленням 
нею своїх прав і обов’язків у ставленні до держави, 
народу, законів, норм життя, а також турботою про 
благополуччя своєї країни, збереження людської 
цивілізації конкретними діями відповідно до влас-
них переконань і цінностей [11].

Громадянськість як риса особистості відобра-
жає такі якості:

− патріотичну самосвідомість, громадянську від-
повідальність, суспільну ініціативність й активність, 
готовність працювати для розвитку Батьківщини, 
захищати її, підносити її міжнародний авторитет;

− повагу до конституції, законів держави, 
прийнятих у ній правових норм, сформованість 
потреби в їх дотриманні, високій правосвідомості;

− досконале знання і володіння державною 
мовою, турботу про піднесення її престижу;

− увагу до батьків, свого родоводу, традицій та 
історії рідного народу, усвідомлення своєї належ-
ності до нього як його представника, спадкоємця 
і наступника;

− дисциплінованість, працьовитість, завзя-
тість, почуття дбайливого господаря своєї землі, 
піклування про її природу, екологію;

− гуманність, шанобливе ставлення до куль-
тури, традицій, звичаїв національних меншин, що 
проживають у країні, високу культуру міжнаціо-
нального спілкування [9].

е. Панасенко визначила такі компоненти грома-
дянськості студентської молоді: розвинена націо-
нальна свідомість, моральність та правова обізна-
ність, що виявляється в почутті власної гідності, 
внутрішній свободі особистості, довіра й повага до 
інших громадян, уболівання за долю Батьківщини, 
дисциплінованість, здатність чесно й сумлінно 
виконувати свої обов’язки, громадянська відпові-
дальність за сучасне й майбутнє життя народу та 
держави, патріотизм як самовіддана любов до рід-
ної землі та свого народу, гармонійне поєднання 
патріотичних, національних та інтернаціональних 

почуттів, потреба віддати всі свої знання, сили та 
талант на служіння вітчизні [7].

н. волкова зазначає, що громадянськість – це 
духовно-моральна цінність, світоглядна та психо-
логічна характеристика особистості, яка визначає 
її обов’язок і відповідальність перед співвітчизни-
ками, Батьківщиною [2].

отже, громадянськість як риса особистості 
відображає такі якості: патріотичну самосвідо-
мість, громадянську відповідальність, суспільну 
ініціативність й активність, готовність працювати 
для розвитку Батьківщини, захищати її, підносити 
її міжнародний авторитет; повагу до конституції, 
законів держави, прийнятих у ній правових норм, 
сформованість потреби в їх дотриманні, високій 
правосвідомості; досконале знання і володіння 
державною мовою, турботу про піднесення її пре-
стижу; дисциплінованість, працьовитість, завзя-
тість, почуття дбайливого господаря своєї землі, 
піклування про її природу, екологію; гуманність, 
шанобливе ставлення до культури, традицій, зви-
чаїв національних меншин, що проживають у кра-
їні, високу культуру міжнаціонального спілкування.

окрім громадянськості, у процесі громадян-
ського виховання формуються також патріотизм, 
національна самосвідомість, культура міжетнічних 
відносин, планетарна свідомість, правосвідомість, 
громадянська позиція, а також громадянський 
обов’язок і громадянська відповідальність.

у контексті нашого дослідження проаналізуємо 
поняття «громадянська відповідальність».

історико-педагогічний аспект відповідальності 
особистості пов’язаний із засновниками гуманіс-
тичного напряму у вихованні. так, Я. коменський 
у структурі особистості головним вважав почуття 
совісті та обов’язку. Ж.-Ж. руссо одним із перших 
впровадив у науковий обіг поняття «індивідуальний 
обов’язок особистості». український філософ Г. ско-
ворода стверджував, що кожна людина відпові-
дальна перед собою та іншими за обране нею місце 
в системі суспільних відносин і реалізацію своїх 
можливостей у власній діяльності, людина повинна 
мати сформовану звичку відповідальної поведінки.

цікавим є підхід до розв’язання проблеми вихо-
вання відповідальності, запропонований і. Бехом, 
який пропонує модель виховання, яка ґрунтується 
на основних принципах особистісно орієнтова-
ного підходу. Її основою є певні інваріанти, дотри-
мання яких допомагає спрямувати педагогічні дії 
на зняття в дитини внутрішніх бар’єрів і забезпе-
чує розгортання процесу її змістовної, морально 
перетворювальної діяльності. Переконуючись 
у доцільності тих внутрішніх зусиль, які необхідні 
для реалізації такої діяльності, вихованець одер-
жує підстави для її об’єктивної оцінки, усвідом-
лення значущості для самого себе [1].

у вітчизняній педагогіці поширені дві такі кон-
цепції формування відповідальності:
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1) реалізація відповідальної залежності, 
у межах якої має функціонувати вихованець, здій-
снюючи різні види діяльності. у такому разі мето-
дична перевага надається вихованню особистості 
у колективі і через колектив. автор цієї концепції 
а. макаренко наголошував на вихованні відпові-
дальності як сильного почуття, емоційного пере-
живання особистістю своєї відповідальності;

2) формування відповідальності в особис-
тості у контексті виховання її громадянськості 
та морально-духовної ціннісної спрямованості. 
ця концепція втілювалась у виховній системі 
в. сухомлинського, за словами якого з раннього 
віку слід формувати здатність жити за принципами 
добра і відповідно до високих ідеалів, що передба-
чає розвиток духовності, сердечності, людяності, 
милосердя тощо [10].

отже, свідома дисципліна виявляється в усвідом-
леному виконанні суспільних принципів і норм пове-
дінки, ґрунтується вона на сформованості таких рис:

а) дисциплінованість – прагнення й уміння осо-
бистості керувати своєю поведінкою відповідно до 
суспільних норм і правил;

б) обов’язковість – усвідомлення особистістю 
необхідності дотримання суспільних і моральних 
норм, підпорядкування своєї поведінки їх вимогам;

в) відповідальність – якість особистості, що 
характеризується прагненням і вмінням оцінювати 
свою поведінку з погляду її доцільності або шкоди 
для суспільства, порівнювати свої вчинки з панів-
ними в суспільстві вимогами, нормами, законами, 
керуватися інтересами соціального прогресу [10].

ми вважаємо, що виховання громадянської 
відповідальності повинно базуватися, по-перше, 
на формуванні громадянських знань, на основі 
яких формуються уявлення про форми та способи 
життя, і реалізації потреб та інтересів особистості 
в політичному, правовому, економічному, соціаль-
ному та культурному просторі демократичної дер-
жави загалом та української зокрема; по-друге, на 
участі в соціально-політичному житті суспільства 
та практичному застосуванні знань; по-третє, на 
оволодінні такими громадянськими чеснотами, як 
норми, установки, цінності та якості, притаманні 
громадянинові демократичного суспільства.

Висновки. сучасний етап розвитку україн-
ського суспільства передбачає спрямування 
виховного процесу вищої школи на формування 
громадянськості в студентів, збагачення духо-
вної, національної, мовної культури особистості, 
широке залучення молоді до громадянських цін-

ностей та їх пізнання у процесі професійної освіти, 
розвиток у студентів свідомого та відповідального 
ставлення до питань розбудови українського сус-
пільства, реалізації власного духовного і творчого 
потенціалу, зміцнення зв’язку між особистими та 
суспільними інтересами.

отже, метою громадянської освіти та громадян-
ського виховання має бути формування свідомого 
громадянина, патріота, професіонала – людини, 
якій притаманні особистісні якості й риси харак-
теру, світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки 
та поведінка, спрямовані на саморозвиток та роз-
виток демократичного громадянського суспільства 
як у світі, так і в україні. ці вміння повинні орга-
нічно поєднуватися з потребою й здатністю діяти 
компетентно й професійно. тому майбутньому 
фахівцю (у контексті нашого дослідження – випус-
книку військового закладу вищої освіти) необхідно 
володіти відповідними якостями і характеристи-
ками, що формують його громадянську зрілість, 
громадянську культуру та громадянську позицію, 
виховують його громадянську відповідальність.
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ОСОБлиВОСТІ ФОРМуВАННя СОЦІАльНОї АКТиВНОСТІ ПІДлІТКІВ 
у ЗАКлАДАХ ЗАГАльНОї СЕРЕДНьОї ОСВІТи
PECULIARITIES OF FORMATION OF ADOLESCENT SOCIAL ACTIVITY  
IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

У статті описано змістове й методичне 
забезпечення процесу формування соці-
альної активності підлітків. Зокрема, 
визначено соціальну активність підлітка 
як певне когнітивне, емоційно-ціннісне 
та дієво-поведінкове утворення, що відо-
бражає ставлення школяра до соціуму. 
Описано програми спецкурсів соціального 
спрямування «Ціннісні орієнтири» для учнів 
5-7 класів, «Життєтворчість» для учнів 
8-9 класів і спецкурс «Життєва економіка» 
для учнів 5-9 класів. Метою соціальної освіт-
ньої програми «Ціннісні орієнтири» для учнів 
5-7 класів є формування в учнів життєвих, 
соціальних і громадянських компетентнос-
тей у їхньому ставленні до суспільства, 
природи, людей і самих себе; розвиток 
моральних, вольових, ділових, комунікатив-
них якостей особистості, виховання від-
повідальності за своє здоров’я, за вчинки. 
Соціальна освітня програма «Життєт-
ворчість» для учнів 8-9 класів має на меті 
формування соціальної активності підліт-
ків; збагачення й удосконалення людської 
сутності підлітків за допомогою соціально-
педагогічної та соціально-культурної під-
тримки їхніх власних зусиль, спрямованих на 
набуття своєї особистісної, громадянської 
та соціокультурної ідентичності; набуття 
вихованцями здатності операційно воло-
діти набором програм діяльності й рольо-
вої поведінки, характерних для соціуму, 
а також засвоєння ними знань, цінностей 
і норм, необхідних для співпраці в соціумі. 
Основною метою спецкурсу «Життєва 
економіка» є соціально-економічна освіта й 
виховання школярів, підвищення соціально-
економічної компетентності учнів; форму-
вання життєвих компетенцій, необхідних 
у практичній діяльності, формування нави-
чок раціональної споживчої поведінки, розви-
ток раціонального соціального мислення. 
Зазначено технології, методи та прийоми, 
що сприяють формуванню соціально зна-
чимих якостей особистості, таких як напо-
легливість, ініціативність, самостійність, 
креативність, комунікативність, відпові-
дальність, толерантність.
Ключові слова: соціальна активність під-

літка, соціальна освітня програма, техно-
логії, методи, прийоми.

The article describes the content and meth-
odological support of the process of formation 
of social activity of adolescents. In particular, 
the social activity of a teenager is defined as a 
certain cognitive, emotional-value and effective-
behavioral formation, which reflects the student’s 
attitude to society. The programs of special 
courses of social orientation “Valuable land-
marks” for students of 5–7 grades, “Life-creation” 
for students of 8–9 grades and a special course 
“Life economics” for students of 5–9 grades are 
described. The purpose of the social educational 
program “Valuable Landmarks” for students in 
grades 5–7 is to develop students’ life, social 
and civic competences in their attitude to society, 
nature, people and themselves; development of 
moral, strong-willed, business, communicative 
qualities of the person, education of responsibility 
for the health, for actions. The social education 
program “Life-сreating” for students of grades 
8–9 aims at: forming the social activity of ado-
lescents; enrichment and improvement of the 
human essence of adolescents through socio-
pedagogical and socio-cultural support of their 
own efforts aimed at acquiring their personal, 
civic and socio-cultural identity; acquisition by the 
pupils of the ability to operationally possess a set 
of programs of activity and role behavior charac-
teristic of the society, as well as assimilation by 
them of the knowledge, values and norms nec-
essary for cooperation in the society. The main 
purpose of the special course “Life Economy” is 
the socio-economic education and upbringing of 
students, improving the socio-economic compe-
tence of students; formation of vital competences 
necessary for practical activity, formation of skills 
of rational consumer behavior, development 
of rational social thinking. The article describes 
technologies, methods and techniques that 
contribute to the formation of socially significant 
personality traits such as: persistence, initiative, 
independence, creativity, communicativeness, 
responsibility, tolerance.
Key words: social activity of teenager, social 
educational program, technologies, methods, 
techniques.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
сучасна соціокультурна ситуація в україні харак-
теризується якісними змінами пріоритетів і ціннос-
тей у суспільній свідомості, що не могло залишити 
поза увагою освіту й педагогічну науку загалом. 
особливу тривогу викликає неготовність молоді, 
в тому числі учнів загальноосвітніх шкіл, до сприй-
няття загальнолюдських і національних духовно-
моральних цінностей і її соціальна пасивність [2].

Більшою мірою духовна криза позначилася на 
дітях, які в умовах переоцінки цінностей вияви-
лися у своєрідному моральному й соціальному 
вакуумі, що негативно впливає на особистісне 
становлення підростаючого покоління. тож сьо-

годні одним із першочергових завдань, які стоять 
перед закладами загальної середньої освіти, є 
формування високоморальної та соціально актив-
ної особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
особливості формування соціально активної 
особистості проаналізовано в роботах і. Беха, 
і. Гавриш, П. кананіхіна, л. канішевської, т. маль-
ковської, н. Пономарчук, м. рожкова, л. спі-
рина, м. уйсімбаєвої, л. уманського, Г. Філонова, 
м. Ященко та ін. Проте, незважаючи на широке 
відображення проблеми в спеціальній літературі, 
проблема формування соціальної активності учнів 
недостатньо висвітлена в наукових дослідженнях.
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. до сьогодні не створено 
єдиного змістового й методичного забезпечення 
формування соціальної активності підлітків 
у закладах загальної середньої освіти.

Метою статті є обґрунтування змістового й 
методичного забезпечення процесу формування 
соціальної активності підлітків у закладах загаль-
ної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. ступінь успіш-
ності «входження» особистості в суспільство 
великою мірою визначається її активністю, тобто 
«здатністю виробляти значимі перетворення 
у світі на основі осягнення багатств матеріальної й 
духовної культури» [с. 260]. активність особистості 
виявляється у творчості, вольових актах і спілку-
ванні, її інтегральною характеристикою є активна 
життєва позиція. соціальна активність підростаю-
чої особистості виникає як результат соціалізую-
чих впливів її оточення (батьків, педагогів, різних 
соціальних інститутів) у «тимчасовому інтервалі 
дорослішання» [1, с. 29].

соціальна активність – це здатність включа-
тися в спеціальну для цього віку діяльність із вирі-
шення суспільних завдань, виявляти такий рівень 
активності, який сприяв би отриманню результатів, 
що є значущими й для інших людей, і для себе [3].

у нашому розумінні соціальна активність під-
літка – це певне когнітивне, емоційно-ціннісне та 
дієво-поведінкове утворення, що відображає став-
лення школяра до соціуму.

ми вважаємо, що розвитку соціальної актив-
ності школярів сприяє вся освітня діяльність 
цілісного педагогічного процесу, але передусім 
змістове й методичне забезпечення формування 
соціальної активності в ЗЗсо.

тож з метою формування соціальної активності 
учнів основної школи в експериментальних ЗЗсо 
до варіативного складника освітньої програми 
включено курси соціального спрямування «цін-
нісні орієнтири» для учнів 5-7 класів, «Життєт-
ворчість» для учнів 8-9 класів (які проводилися як 
факультативи) та спецкурс «Життєва економіка» 
для учнів 5-9 класів.

соціальна освітня програма під назвою «цін-
нісні орієнтири» для учнів 5-7 класів спрямована 
на створення умов для формування соціальної 
активності особистості й набуття молодшими під-
літками необхідних соціальних навичок.

метою програми є формування в учнів життє-
вих, соціальних і громадянських компетентнос-
тей у їхньому ставленні до суспільства, природи, 
людей і самих себе; розвиток моральних, вольових, 
ділових, комунікативних якостей особистості, вихо-
вання відповідальності за своє здоров’я, за вчинки.

Завдання програми: сформувати ціннісне став-
лення до власної особистості, усвідомлене розу-
міння індивідуальних життєвих цінностей, відпо-

відальне ставлення до вибору життєвого шляху; 
навчити навичок пізнання самого себе, осмис-
лення сильних і слабких сторін своєї особистості, 
прийняття себе як цінності й самовиховання; роз-
вивати здатність до самоаналізу, самопізнання, 
навички ведення позитивного внутрішнього діа-
логу про самого себе; формувати соціальну актив-
ність особистості та важливі соціально спрямовані 
особистісні якості підлітків; формувати комуніка-
тивну культуру, навички конструктивної взаємодії 
на основі толерантності; формувати прагнення до 
вільного прийняття гідних людини цілей; форму-
вати позитивний образ майбутнього.

Заняття для учнів щодо формування соці-
альних навичок об’єднано в тренінговий цикл, 
ідея якого – підвищення соціальної активності на 
основі ціннісно-цільової позиції. Під час тренінгів 
учень відкриває різноманітність своїх життєвих 
ролей і вибудовує свій світ цінностей. ця програма 
включає ігри та вправи, які формують позитивну 
самосвідомість, учать цінувати свою й чужу інди-
відуальність і працювати в команді, тобто ті якості 
соціально активної особистості, які дають змогу 
вирішувати багатоступінчасті завдання. усвідом-
лення нової інформації відбувається через вико-
нання практичних завдань.

Програма занять для учнів 5-7-х класів склада-
ється із 17 занять, протягом яких учні отримують 
певний соціальний досвід, формують власну жит-
тєву позицію, розвивають соціальну активність. 
спочатку в учнів виробляється відповідне ціннісне 
ставлення до предмета чи явища, а потім освою-
ються адекватні способи поведінки в цій ситуації.

Заняття сплановані так, щоб підлітки через при-
йняття себе, розуміння цінностей навколишнього 
світу усвідомили свою роль і своє місце в соціумі. 
тож особлива увага під час тренінгу приділялася 
рефлексії для поступового, більш глибокого усві-
домлення себе, що є основою успішності. також 
під час заняття учням пропонувалося виконати 
вправи на вироблення соціальних навичок, тактик 
ефективної взаємодії з оточенням з урахуванням 
отриманої інформації й досвіду. З метою відпра-
цювання навичок у вирішенні власних проблем 
підлітки вирішували ситуативні завдання та вико-
нували творчі вправи.

соціальна освітня програма «Життєтворчість» 
для учнів 8-9 класів має на меті формування соці-
альної активності підлітків; збагачення й удоско-
налення людської сутності підлітків за допомогою 
соціально-педагогічної та соціально-культурної 
підтримки їхніх власних зусиль, спрямованих на 
набуття своєї особистісної, громадянської й соці-
окультурної ідентичності; набуття вихованцями 
здатності операційно володіти набором програм 
діяльності та рольової поведінки, характерних для 
соціуму, а також засвоєння ними тих знань, ціннос-
тей і норм, необхідних для співпраці в соціумі.
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основним завданням цієї програми є розвиток 
здатності підлітків узгоджувати самооцінку й допо-
мога з можливостями їх реалізації в певному соці-
альному середовищі та вміння створювати соці-
ально-прийнятні умови для такої реалізації.

особливістю цієї програми є її практична спря-
мованість. Програма реалізується за допомогою 
використання методів активного навчання (рольові 
ігри, вправи тренінгу, творчі завдання тощо). вона 
побудована на основі позитивного особистіс-
ного підходу, психоаналізу, гештальт-терапії, арт-
терапії, використання технік казкотерапії, психо-
драми, трансактного аналізу тощо, охоплює різні 
сфери життя підлітка.

Програма складається із шести блоків:
і. Особистісний блок – перший, вступний, блок 

спрямований на пізнання внутрішнього «Я» підлітків.
іі. Емоційний блок – розширення знань учасни-

ків про почуття й емоції, вироблення вміння керу-
вати своїми почуттями та емоційними реакціями, 
відреагування витіснених почуттів і підвищення 
емоційної зрілості.

ііі. Комунікативний блок – формування нави-
ків спілкування, вміння встановлювати контакт, 
слухати, висловлювати свою точку зору, аргумен-
тувати й відстоювати свої інтереси, приходити до 
компромісного рішення.

іV. Блок соціальної активності – сприяти 
успішній взаємодії учасників у різних соціальних 
ситуаціях, досягненню ними намічених цілей.

V. Блок гендерної соціалізації – засвоєння при-
йнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, 
стосунків, норм, цінностей і гендерних стереотипів.

VI. Інтеграційний блок – мета – інтеграція 
досвіду, отриманих знань і навичок, соціалізація 
учасників і вихід із тренінгу.

розуміння основ соціально-економічних від-
носин в економічній сфері життя людей формує 
в підлітків критичне мислення та активну життєву 
позицію. основною метою спецкурсу «Життєва 
економіка» є соціально-економічна освіта й вихо-
вання школярів, підвищення соціально-економічної 
компетентності учнів; формування життєвих компе-
тенцій, необхідних у практичній діяльності, форму-
вання навичок раціональної споживчої поведінки, 
розвиток раціонального соціального мислення.

Завдання: ознайомити учнів з основними 
поняттями навчального курсу; формування уяв-
лення про економіку як сферу діяльності людини, 
пов’язану з проблемою задоволення потреб, ура-
ховуючи обмеженість можливостей; освоєння при-
йомів вибору; оволодіння елементарними еконо-
мічними розрахунками; формування грамотної 
споживчої поведінки, культури взаємин споживача 
й інших учасників ринку; формування цілісного 
уявлення про роль родини в системі фінансово-
економічних відносин; ознайомлення учнів з осно-
вними правилами ведення родинних та особис-

тих фінансів, правилами формування бюджету; 
формування вміння раціонального використання 
власних і родинних фінансів; навчати приймати 
раціональні економічні рішення; формування 
навичок збільшення заощаджень, забезпечення 
фінансової безпеки родини; виховання ощадли-
вості, акуратності, відповідальності за доручену 
справу; вміння доводити розпочату справу до 
кінця, раціонально використовувати різні ресурси, 
дбайливо ставитися до особистого, сімейного, 
шкільного й іншого майна; формування активної 
життєвої позиції підлітків.

Програма курсу будується за такими змісто-
вими лініями:

5 клас «Я і економіка» – розділ і. економіка 
як життєвий простір; розділ іі. Потреби; розділ ііі. 
Блага; розділ іV. Я – раціональний споживач; роз-
діл V. самоменеджмент.

6 клас «сім’я і економіка» – розділ і. домогос-
подарство як суб’єкт економічних відносин; роз-
діл іі. сімейна економіка; розділ ііі. сімейне гос-
подарювання.

7 клас «товарно-грошові відносини» – роз-
діл  і. Гроші; розділ іі. товарообіг; розділ ііі. Послуги.

8 клас «ринок навколо нас» – розділ і. основні 
складники ринкових відносин; розділ іі. види рин-
ків; розділ ііі. Як працює ринок.

9 клас. «ми в національній економіці» – роз-
діл і. економічна роль держави; розділ іі. макро-
економічна нестабільність і державні фінанси; 
розділ ііі. моє місце в економіці держави.

у процесі економічної освіти учні отримують 
уявлення про багатство навколишнього світу, 
втілене в природі, мистецтві, результатах праці 
людей. учні усвідомлюють залежність добробуту 
суспільства й людини, задоволення їхніх потреб 
від рівня освіти, від якості праці; пізнають зна-
чення природних багатств для людини; перейма-
ються дбайливим ставленням до природи й усіх 
видів ресурсів; підходять до розуміння ролі гро-
шей як оцінки результату праці людей [2].

серед безлічі технологій, використовуваних 
для формування соціальної активності, під час 
уроків, на нашу думку, найбільш актуальними є 
технології особистісно орієнтованого навчання, 
групові технології, проектної діяльності, проблем-
ного, розвивального навчання, інтерактивні тех-
нології тощо. також доцільно використовувати 
методи й прийоми соціально активного навчання, 
такі як групові проблемні досліди з елементами 
творчості, колективні дослідження; вирішення про-
блемних і діагностичних завдань; різні види дис-
кусій; «мозковий штурм»; конкурси знань і вмінь; 
роботу зі створення соціально значимих проектів; 
метод аналізу конкретних ситуацій; метод діалогу; 
метод інциденту тощо. використання зазначених 
технологій, методів і прийомів сприяє формуванню 
соціально значимих якостей особистості, таких як 
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наполегливість, ініціативність, самостійність, креа-
тивність, комунікативність, відповідальність, толе-
рантність тощо.

також в освітній діяльності варто інтегрувати 
форми навчання – основні, додаткові та допоміжні, 
проводячи інтегровані соціально освітні заняття 
з метою формування соціальної активності під-
літків. така форма роботи є досить дієвою, адже 
під час підготовки до таких занять діти мають 
додатково готуватися як самостійно, так і групами, 
шукати інформацію, вигадувати завдання для 
однолітків, збирати інформацію в громадських 
організаціях. а це, у свою чергу, сприяє форму-
ванню відповідальності, комунікативних навичок, 
умінню співпрацювати, планувати діяльність, ана-
лізувати тощо [4].

на наше переконання, залучення до освітнього 
процесу представників громади дасть змогу зна-
чно активізувати процес соціалізації учнів. тому 
з метою формування соціальної активності учнів, 
ознайомлення їх із соціальними проблемами 
свого населеного пункту на уроки варто запрошу-
вати працівників громадських організацій, підпри-
ємців, викладачів закладів вищої освіти та ін. Під 
час таких занять учні матимуть можливість отри-

мували консультації із соціально значимих питань, 
спробувати себе як журналісти, вчитися дискуту-
вати тощо. такі зустрічі будуть корисними як для 
учнів, так і для гостей.

Висновки. отже, формування соціальної 
активності підлітків є більш ефективним за умови 
реалізації соціально спрямованих спецкурсів, вико-
ристання інтерактивних та інноваційних технологій.
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THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS  
AT THE REPRODUCTIVE AND ACTIVE STAGE OF TRAINING  
OF FUTURE DIPLOMATS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
РЕАлІЗАЦІя ПЕДАГОГІЧНиХ уМОВ  
НА РЕПРОДуКТиВНО-ДІяльНІСНОМу ЕТАПІ ПІДГОТОВКи  
МАЙБуТНІХ ДиПлОМАТІВ ІЗ МІЖНАРОДНиХ ЕКОНОМІЧНиХ ВІДНОСиН

The article presents materials of a formative 
experiment of scientific research on the repro-
ductive-activity stage. The model for the forma-
tion of professional and diplomatic communica-
tion of future specialists in international economic 
relations is aimed at the formation of the studied 
construct among students who are studying at 
the second educational level “Master”. The forms 
and methods of realization of the pedagogical 
conditions, the list of communicative skills that 
students acquire in the process of learning and 
methods of mastering them are revealed. Atten-
tion is drawn to three pedagogical conditions: 
“Diplomatic informational content of educational 
and professional training of future specialists in 
international economic relations”, “Personally ori-
ented pedagogical interaction of a teacher with 
students” and “Communicative orientation of the 
content of the educational process of students in 
international economic relations in the process 
of preparing for professional diplomatic commu-
nication”, with the help of which the researcher 
formed a professional diplomatic communication 
among students. All pedagogical conditions were 
used comprehensively. The research describes 
the work with students through a special train-
ing developed by the author, which includes the 
work on vocational oriented texts, the practice in 
public speaking, the creation of smart maps of 
visualization, the work in subgroups and so on. 
Attention is drawn to the culture of appealing to 
different officials at the beginning of communica-
tion in each individual state. The ways of inde-
pendent processing of additional material about 
the peculiarities of diplomatic speech etiquette 
are revealed. The methods and techniques of 
the work with students, aimed at forming their 
needs for self-learning, self-development and 
self-improvement are presented.
Key words: pedagogical interaction, communi-
cative interaction, speech etiquette, monologue, 
dialogue, business communication, diplomatic 
protocol, diplomatic etiquette, diplomatic informa-
tion, group work, ethno-thinking.

У статті представлено матеріали фор-
мувального експерименту наукового дослі-

дження на репродуктивно-діяльнісному 
етапі. Модель формування професійно-
дипломатичного спілкування майбутніх 
фахівців із міжнародних економічних відносин 
спрямована на формування досліджуваного 
конструкту в студентів, котрі навчаються 
за другим освітнім рівнем «Магістр». Роз-
крито форми і методи реалізації педагогіч-
них умов, перелік комунікативних умінь, що 
набувають студенти у процесі навчання 
та методи і прийоми опанування ними. 
Звертається увага на три педагогічні 
умови: «Дипломатична інформативність 
освітньо-професійної підготовки майбутніх 
фахівців з міжнародних економічних відно-
син», «Особистісно-зорієнтована педаго-
гічна взаємодія викладача зі студентами» 
та «Комунікативна спрямованість змісту 
навчального процесу студентів із міжна-
родних економічних відносин у процесі під-
готовки до професійно-дипломатичного 
спілкування», за допомогою яких дослідниця 
формувала у студентів професійно-дипло-
матичне спілкування. Усі педагогічні умови 
використовувалися комплексно. Описується 
робота зі студентами за допомогою роз-
робленого автором спеціального курсу, що 
передбачав роботу над професійно-зорі-
єнтованими текстами, вправляння в ора-
торському мистецтві, створення інте-
лектуальних карт візуалізації, роботу за 
підгрупами тощо. Звертається увага на 
культуру звертань до різних посадових осіб 
на початку спілкування в кожній окремій дер-
жаві. Розкрито шляхи самостійного опрацю-
вання додаткового матеріалу про своєрід-
ність мовленнєвого етикету дипломатів. 
Представлено методи та прийоми роботи 
зі студентами, спрямовані на формування 
в них потреби до самоосвіти, саморозвитку, 
самовдосконалення.
Ключові слова: педагогічна взаємодія, кому-
нікативна взаємодія, мовленнєвий етикет, 
монолог, діалог, ділове спілкування, дипло-
матичний протокол, дипломатичний ети-
кет, дипломатична інформативність, гру-
пова робота, етномислення.
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Formulation of the problem. The increas-
ing interdependence of countries, caused by the 
deepening of the international division of labor, 
the expansion of national economies as a result 
of transnationalization of economic activity have 
radically changed the conditions of coexistence of 
states, increasing their vulnerability to external fac-
tors. As a result, new threats to national and interna-
tional security have emerged, with little or no control 
over or under the control of one country or group of 
states. Moreover, the nature of these new threats 
is different from the nature of traditional threats to 
national security [7].

Analysis of recent research and publications. 
The problems of modern national diplomacy were 
researched by the following national and foreign sci-
entists: N. Hruschynskaya, B. Humeniuk, Guy Carron 
de la Carrier, N. Machiavelli, G. Nicholson, V. Popov 
and others. However, work on the professional-dip-
lomatic communication of future specialists in inter-
national economic relations, in particular the creation 
and implementation of pedagogical conditions for its 
formation, remained understudied.

The determination of the theoretical issues of 
the pedagogical research (pedagogical conditions 
of the development of professional and diplomatic 
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communication of future specialists in international 
political economy, the principles of constructing of the 
experimental methodology) made the development of 
an experimental model of the activating the profes-
sional and diplomatic communication of future spe-
cialists in international political economy at the sec-
ond educational level «Master». The experimental 
model covered four interrelated stages: information-
enrichment, reproductive-activity, analytically-produc-
tive, and reflective-evaluative.

The methodology of the development of profes-
sional and diplomatic communication of future spe-
cialists in international political economy (the spe-
cialty 292 «International Political Economy») was 
designed for the period of students studying during 
the first year of Master’s program in IPE at the educa-
tional level «Master», and the field 29 «International 
Policy Studies» of the educational program «Interna-
tional Economics».

The aim of the paper is to disclose the implemen-
tation of the pedagogical conditions at the second 
stage of the developing experiment from the problem 
of forming professional diplomatic communication of 
future specialists in international economic relations.

Outline of the main research material. Let us 
describe the work with students at the reproductive-
active stage of the developing experiment in details. 
Its goal was to develop communication skills in the 
organization and work mechanism of multilateral and 
bilateral diplomatic activity, the immersion of graduate 
students in active communicative interaction regards 
to the suggested situations in diplomatic activity and 
the development of speech etiquette using profes-
sionally oriented texts.

The techniques of the implementation of the peda-
gogical conditions are the following: access to such 
means of communication as: electronic mail (e-mail), 
Facebook as an auxiliary tool for interacting with 
diplomats and leaders of other states; issue-related 
tasks (speaking at the reception, proper drafting of 
the correspondence, etc.); monologue analysis, dia-
logue analysis (polylogue); cases containing situ-
ational tasks for discussion.

All three pedagogical conditions were implemented 
at every stage: «Diplomatic informational content of 
educational and professional training of future special-
ists in international political economy», «Personality-
oriented pedagogical interaction of the teacher and 
students», «Communicative orientation of the content 
of the educational process of students in international 
political economy in the process of preparing for the 
professional and diplomatic communication».

Upon the implementation of the developing experi-
ment, students received the following communication 
skills: establishing and maintaining contact between 
the parties, the common and independent implemen-
tation of quasi-diplomatic activities; perceptual-expres-
sive skills: exchange of experiences and impressions 

in the process of joint activity; understanding of the 
emotional condition, reasons, attitude, individual char-
acteristics of others; be understood by others.

To obtain these skills in the process of the devel-
oping experiment, students were offered the follow-
ing: solve situations through the ability to negotiate, 
take into account each other’s interests, coordinate 
actions, carry out joint planning and joint activities; 
show the ability to understand the interests and 
aspirations of other peoples (states), master means 
of self-expression of emotions and conditions, be 
expressive and convincing, master the technique 
of intonation to express various forms of influence 
(request, order, requirement, advice, wish, question), 
distinguish personal characteristics of the partner 
through communication, take into account the mutual 
relations of people (states), etc. Besides, during the 
studying process, students gained the ethical foun-
dations of business communication and the forma-
tion of a modern business culture; business ethics 
in advertising; theories and practices of carrying out 
business negotiations – their organization and prepa-
ration, conceptual approaches to them; psychology of 
business communication, tactics in negotiations and 
argumentation techniques, conflict prevention.

It should be noted that at all stages of the develop-
ing experiment, students studied our prepared special 
course «Professional and diplomatic communication 
of future specialists in international political econ-
omy». The special course consisted of two sections. 
The first section is the introduction of students to the 
problem of professional and diplomatic communica-
tion, an introduction to the essence of the concept 
of «professional and diplomatic communication», the 
necessity and importance of communicative interac-
tion during a diplomatic mission. The second section 
is aimed at introducing and mastering the practical 
skills of professional and diplomatic communication 
that provides for diplomacy protocol and diplomacy 
etiquette. The special course is designed for 3 cred-
its in volume that is equal to 90 hours. Among them 
30 hours were allotted for classes, 60 hours are for 
students’ independent work. The class hours were 
distributed as follows: 10 hours are for lectures and 
20 hours are practical classes.

At the reproductive-activity stage, the following 
forms of work with students were used: lectures and 
practical classes of a special course, practical classes 
on the course «Trade Policy and Commercial Diplo-
macy». Besides, students performed the independent 
work during and outside practical classes, using such 
means of communication as electronic mail (e-mail), 
Facebook as an auxiliary tool for interacting with dip-
lomats and leaders of other states. During the prac-
tical classes, students received issue-related tasks 
(speaking at a reception, proper drafting of the corre-
spondence, etc.) submitted through the discussions 
in subgroups for analysis, or presented for defense as 
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a homework; monologue analysis, dialogue analysis 
(polylogue); cases containing situational tasks for dis-
cussion, smart cards of visualization. The pedagogi-
cal conditions for the developing of the professional 
and diplomatic communication of future specialists in 
international political economy at this stage were also 
used comprehensively. The diplomatic informational 
content of the educational and professional training 
of future specialists in international political economy 
is occurred during lectures and practical classes as 
well as during the fulfillment of students’ independent 
work assignments. The personality-oriented peda-
gogical interaction of the teacher and students was 
realized primarily when she / he defined individual 
tasks for independent fulfillment and when assigning 
students to subgroups for carrying out role-playing 
games. The communicative orientation of the con-
tent of the educational process of students in inter-
national political economy in the process of preparing 
for professional and diplomatic communication was 
embodied in tasks related to monologue, dialogue or 
polylogue, which were carried out under the supervi-
sion of a teacher.

At the lectures and practical classes, the students’ 
knowledge and skills were developed to build com-
munication during interaction in future professional 
and diplomatic activities, choosing the appropriate 
communication style, appropriate vocabulary, and 
choosing the right language and non-verbal means 
of communication. Thus, working with students, we 
relied on the opinion of O. Leontiev that the language 
acquisition «is primarily characterized by the choice. 
It means that individuals, groups of individuals, and 
entire generations assimilate in the language that 
way and as much as it corresponds to their needs in 
understanding the needs of any activity» [3].

The enrichment of knowledge on the construction 
of professionally oriented texts for diplomatic commu-
nication at lectures provided students with perfect and 
negative (incorrect) texts, expressive lexical means 
of language and speech, with methods of construct-
ing of certain syntactic structures that allows a dip-
lomat to negotiate at different levels of international 
political economy. During practical classes students 
reinforced the ability to work with text. Thus, after lis-
tening to the lecture material, students received their 
home assignment to select the texts of speeches 
by diplomats on economic issues on Facebook for 
analysis in practical classes. Working with students 
during practical classes on a professional text, the 
teacher used the following methods: discussion (text 
discussion or text analysis or analysis of elements 
and parts of the text), analysis and observation of lin-
guistic phenomena, work with a textbook, dictionary, 
method of educational exercises [6] (students were 
suggested to repeat certain phrases with different 
intonations, determining its meaning in a particular 
case). After analyzing the correct text, students were 

asked to take a seat behind the podium and read it 
clearly, practicing in oratory. Other students evalu-
ated the construction of monologue speech by the 
speaker, the ability to use expressive vocabulary, 
professional terminology, and analyzed the presence 
or absence of professional slangy words and jargo-
nisms in the text. During the performance of such 
tasks, the condition of the personality-oriented peda-
gogical interaction of the teacher and students was 
realized. Students came to the conclusion that only a 
correctly constructed text of a diplomat’s speech can 
lead him to success, to the desire of the opposite side 
to communicate with him during bilateral/multilateral 
negotiations. Thus, every diplomat must master the 
art of communication, flexibility of expression, focus-
ing on the national characteristics of the state of com-
munication. At the same time, it is important to send 
message to students that there is no single approach 
to develop professional and diplomatic communica-
tion, since it depends on the experience of diplomatic 
activity, the level of professional knowledge, oratory, 
knowledge of diplomatic ethics and the diplomacy 
protocol, the level of professional terminology and the 
ability to work on his professional skill.

Using the method of exercises at the second 
stage of the experiment in practical classes, one of 
the forms of the group work was suggested students 
to develop a smart map [1; 2; 4; 5]. Let us dwell on 
the development of smart cards «Form of Address 
according to Diplomacy Protocol» of a future diplo-
mat of international political economy and «Courtesy 
Title» and the requirements for the use of addresses 
in diplomatic communication in details.

The goal of the task was to systematize students’ 
knowledge of the national culture and features of 
such states as the USA, Austria, England, Germany, 
Russia, Ukraine, France and knowledge of the diplo-
macy protocol regards to the rules for contacting 
various officials at the beginning of communication in 
each individual state; help use their knowledge during 
the professional and diplomatic communication. Each 
map of visualization is represented in the form of a 
table (see Table 1 and Table 2).

It is known that different peoples do not reflect the 
world in the same way, which affects the specifications 
of linguistic means and is embodied in the originality 
of the national-linguistic picture of the world. That is 
why students were invited to familiarize themselves 
with the folklore works of different nations in order to 
reflect and preserve the traditions of the culture of 
speech more clearly, the way that any people during 
the diplomatic mission fulfill themselves, to master 
various forms of address to noble persons according 
to the traditions that exist in each particular country. 
Table 2 represents a pattern of the smart map of visu-
alization «Courtesy Title».

Each map of visualization was created in a sep-
arate practical lesson. Students work on maps of 
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Table 1
Smart Map of Visualization “Form of Address according to Diplomacy Protocol”

Position, title Style of Address (Rhetorical Move)
Head of State “Your Highness”
Prince, Princess “Your Royal Highness”
Ministers, Ambassadors “Honourable Minister” or “Honourable Ambassador”
Ambassadresses “Mistress Ambassadress”
Extraordinary and Authorized Ambassador “Your High Excellency!”
Pontiff and Patriarch “Your Holiness!”
Metropolitan “Your Grace!”
Cardinal “Your Reverence!”
Bishop “My Lord!”
Eparch of Ukrainian Greek  
Catholic Church

“Your Eminence” (lat. еminentia – eminence, excellence), or “Your Excel-
lence!” (lat. excelentia – excellence, superiority)

Clergyman “Father”; “Father Master / Doctor!” (if he has a scientific degree; and “Father 
Professor!” (if he has academic honors)

Archibishop (in Protestant Church) “Your Grace”
Bishop (in Protestant Church) “Lord”

other representatives of Protestant Church “Your Reverence!” (first name and surname are added when addressing to per-
sons who have scientific degree of Doctor Divinitatis adding the word “Doctor”)

Table 2
Smart Map of Visualization “Courtesy title”

Country, Profession, Title Form of Address
Austria (a representative of any art profession) “Herr Docto”
Germany (a representative of any art profession) “Herr Doctor Hetmann”
USA, England (a teacher) “Professor”
France (all teachers and school teachers) “Professor”
Austria (a wife of the Professor) “Frau Professor”

In west European countries “Mister”, “Miss”, “Missis” (the surname is a must after any form 
of address)

Great Britain (titles of nobility – Peers (Lords
daughters of Dukes, Marquess and Earls

to a man – “Peer”;
to a woman – “Peeress” (with adding first name in the beginning);
“Lady”.

Great Britain and France (Courtesy Title)
younger sons of Dukes and Marquesses;
younger sons of Dukes, Earls and all sons of Viscounts 
and Barons;
parental title of nobility “Baronet” (intermediate between 
minor ranks of nobility and middle ones), short. “Bart”;
a wife of Baronet;
Baronetess (received as her own award)

Duke, (Marquess, Earl and Viscount is used only in official 
meetings. In other situation “Lord”, “Lady” or “Baron” is used;
Lord;
“High and Potent Lord”
“Sir” + first name
“Lady” + surname of the husband;
“Madam” (Dame)

France – Duke or Duchess “Duke” and “Duchess”
Domestic judicial system:
addressing of Judges to the Presiding Judge in the 
hearing of Constitutional Court of Ukraine;
addressing to the participants of judicial system.

“High Court”, “Your Honor”, “Honourable Presiding Judge”, 
“Honourable Judge”;
“Dear Party”, “Dear Party’s Representative”, “Dear Witness”, 
“Dear Expert” and others.

visualization as follows. The teacher divided the stu-
dents group into 2-3 subgroups in an authoritarian 
way, creating subgroups that are equal in the level of 
knowledge. The students of each subgroup seemed 
to have a card with filling in the left column and a set 
of strips with the wording of various form of address. 
On the right side of the map, it was necessary to lay 
out strips with the right address to the titled persons 
or people of a certain profession in the corresponding 
country. Upon the completion of work in each sub-
group, students on the board along with the teacher 

filled out a map of visualization. The team received 
5 points for each correct answer. The team that 
scored the most points won.

A significant place in experimental research 
training during the second stage of the developing 
experiment was given to interactive methods, in par-
ticular, such as working in pairs, working in groups, 
a microphone, and others, which promoted to creat-
ing comfortable learning conditions for each student 
under which he felt his success, intellectual solvency. 
Interactive methods prompted future specialists in 
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international political economy to communicate, think 
critically, and make careful decisions. Thus, after 
creating a smart card, the teacher invited students 
to listen to some short welcome speeches by top 
officials of the host party and the guest’s speech in 
response to official visits to protocol events (recep-
tions, lunches, breakfasts), which are essentially a 
continuation of negotiations, followed by the discus-
sion with students of forms of address.

By preparing students for the topic «Peculiarities 
of the speech etiquette of diplomats», they could inde-
pendently develop additional material on the pecu-
liarities of the speech etiquette of diplomats. During 
the practical lesson, students delivered a message 
prepared by each subgroup in advance.

Message 1. «Traditional forms of addresses of 
Ukrainians».

Message 2. «Bilateral verbal note on economic 
problems».

Message 3. «Letter of Minister of Foreign Affairs».
Message 4. «Memorandum of investment admin-

istrations».
At this stage of the study, we focused on the devel-

opment of students’ needs for self-education, self-
development, and self-improvement. After listening to 
each message, according to the materials, students 
of other subgroups were assigned tasks related to the 
type of message, such as:

− Describe the presentation of the memorandum.
− Choose the options of existing courtesy formu-

las for preparing a diplomatic note, giving it a strict dry 
tone or great warmth.

− Name the forms of beginning and completion 
of the text of personal correspondence and the use of 
compliments, taking into account the political, official 
position or rank of the proper person with whom cor-
respondence is being carried on.

Therefore, this stage of the experimental work was 
aimed at the practical implementation of the knowl-
edge acquired by students in practical classes in the 
special course. A number of discussions («Multilat-
eral Modern Economic Diplomacy: Forms of Negotia-
tions», «Professional and Diplomatic Communication 
as a Path to Successful Negotiations»), competitions 
(«Whose Team is Faster», «The Best Speaker»); self-

education of students on the topics: «Online System 
in Training», «Documents of International Diplomatic 
Practice»; work in the circle «Creative Laboratory of 
the Diplomat» were held. The development of profes-
sional and diplomatic communication skills took place 
during the study of the professionally oriented disci-
plines: «Trade Policy and Commercial Diplomacy» 
and «Ukrainian Business Speech».

Conclusions. Work with students carried out at 
the reproductive-activity stage, made it possible to 
prepare for the next, analytically-productive stage, 
aimed at developing the culture of speech of future 
diplomats and its expressiveness. Thus, the inte-
grated use of the pedagogical conditions promotes to 
a more effective training of students for professional 
and diplomatic communication..
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СуТНІСНО-ЗМІСТОВиЙ АНАлІЗ ПРОЦЕСу ВиХОВАННя ПІДлІТКІВ  
ІЗ ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ у ПРОЦЕСІ ФІЗиЧНОГО ВиХОВАННя  
В ЗАГАльНООСВІТНІХ ЗАКлАДАХ
ANALYSIS OF THE ESSENCE AND CONTENT  
OF THE PROCESS OF EDUCATION OF TEENAGERS  
wITH DEVIANT BEHAVIOR IN THE PROCESS  
OF PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL SETTINGS

У статті аналізується сутність і зміст 
процесу виховання підлітків із девіантною 
поведінкою у процесі фізичного виховання 
в загальноосвітніх закладах. Студіювання 
наукової літератури з проблеми засвідчило 
зростання інтересу до проблеми девіантної 
поведінки підлітків і її профілактики. Однак 
поки немає достатніх підстав вважати, що 
проблему виховання підлітків із девіантною 
поведінкою засобами фізичного виховання 
в загальноосвітніх закладах вирішено як 
теоретично, так і практично. З’ясовано, 
що девіантність як феномен розгляда-
ється з декількох перспектив: як певна вро-
джена особливість дитини, причому акцент 
робиться на тому, що саме дитина і є пер-
вопричиною свого стану; як поведінкова осо-
бливість дитини, котра не має клініко-фізі-
ологічних розладів, і це лише підводить нас 
до висновку про потребу посиленої уваги до 
такої дитини, що допоможе їй соціалізува-
тися та знайти взаєморозуміння з ровес-
никами і дорослими; як епізодична поведінка 
підлітків, яка часто породжується чи сти-
мулюється суспільством (проблема залеж-
ного середовища), котре часто не визнає 
цього. Доведено, що до найбільш популярних 
серед підлітків із девіантною поведінкою 
психологи відносять ігри й туризм, оскільки 
вони допомагають вирішити проблему 
шкільної та соціальної дезадаптації дитини 
у закладі освіти. У ході аналізу сутності 
та змісту процесу виховання підлітків із 
девіантною поведінкою у процесі фізичного 
виховання в загальноосвітніх закладах було 
визначено, що: а) сутність девіантної пове-
дінки підлітків виявляється у системі вчин-
ків, що відхиляються чи порушують локальні 
загальновизнані правові, культурні, звичаєві, 
ціннісні, моральні норми; б) процес виховання 
підлітків із девіантною поведінкою у загаль-
ноосвітніх закладах є комплексним, і спор-
тивно-оздоровча складова частина займає 
в ньому чинне місце, оскільки забезпечує 
процес виховання незамінними педагогіч-
ними інструментами, які мають потенціал 
«перезавантажити» фізіологічну та психо-
мотиваційну сфери школяра.
Ключові слова: виховання підлітків, деві-
антна поведінка, фізичне виховання, загаль-
ноосвітні заклади.

The article analyses the essence and content 
of the process of education of adolescents with 

deviant behaviour in the process of physical 
education in secondary schools. Studying the 
scientific literature on the problem has shown an 
increasing interest in the problem of adolescent 
deviant behaviour and the ways of its preven-
tion. Yet, there is not sufficient reason to believe 
that the problem of educating adolescents with 
deviant behaviour using the pedagogical tools 
of physical education is solved both theoretically 
and practically in general educational institutions. 
It has been found that deviance as a phenom-
enon is explained by scientists from several 
perspectives: first, it is a certain inborn feature 
of the child and the emphasis is laid on the fact 
that it is the child that is the root of his/her own 
state; second, it is a behavioural feature of a child 
who does not have clinical and physiological dis-
orders, but this only makes us to conclude that 
there is a need for increased attention to such 
a child, which will help him/her to socialize and 
find understanding with peers and adults; third, 
it is the situational behaviour of adolescents that 
is often stimulated by society (the problem of a 
dependent environment), which often does not 
accept this. It has been proven that psychologists 
refer to games and tourism as the most popu-
lar among teenagers with deviant behaviour, as 
those activities help solve the problem of school 
and social maladaptation of a child in an educa-
tional institution. While analysing of the essence 
and content of the process of education of ado-
lescents with deviant behaviour in the process of 
physical education in general education institu-
tions it was discovered that: a) the essence of 
deviant behaviour of adolescents is manifested in 
the system of actions that deviate or violate local 
commonly accepted legal, moral norms; b) the 
process of education of adolescents with deviant 
behaviour in secondary schools is complex and 
the component of sports and health occupies an 
important place in it, since it provides the pro-
cess of education with indispensable pedagogi-
cal tools that have the potential to “reload” the 
physiological and psycho-motivational sphere 
of a schoolchild. It is still the gap for the further 
research which is seen in the in-depth study of 
the content of preventive work by means of phys-
ical education in accordance with the expansion 
of the range of types of deviations and adaptation 
of the system of such a system in other types of 
educational institutions.
Key words: adolescent education, deviant 
behaviour, physical education, secondary educa-
tion institutions.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
актуальність проблеми девіантної поведінки під-
літків пов’язана зі зростанням протиправних дій, 
ігноруванням суспільних вимог і правил шкільною 
молоддю, з тенденціями пияцтва і вживання нар-
котичних засобів, сексуальної розпусності, бомжу-

ванням і суїцидальними тенденціями. державна 
політика щодо всебічного та гармонійного розви-
тку особистості з високим інтелектом і зі свідомою 
патріотичною громадською позицією зумовлюють 
необхідність відповідних змін у всіх сферах галузі 
освіти, складовою частиною якої є виховання [6]. 
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реалізація зазначеного ставить перед педагогами 
завдання щодо формування в учнів цінностей, спря-
мованих на здоровий спосіб життя, (само)розвиток 
духовності та (само)зміцнення їх моральних засад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дозволив виокремити напрями дослідження деві-
антної поведінки, серед яких: біологічний аспект 
(Б. Братусь, а. лічко); соціальний аспект (в. афа-
насьєв, с. Бородуліна, і. Булах, о. власова); психо-
лого-педагогічний аспект (і. Башкатов, с. Бєлічева, 
в. Баженов, і. Звєрєва, о. Змановська, Ю. клей-
берг); соціологічний аспект (а. адлер (прагнення до 
влади, самоствердження, переваги над іншими), 
а. Бандура, к. левін (агресивна поведінка), с. лінг 
(теорія поведінки добровільного ризику), З. Фрейд 
(психоаналітична концепція девіантної поведінки), 
е. Фромм (мазохістські ваблення до страждань 
і смерті), р. Харре (концепція соціальних відхи-
лень), к. Хорні (генезис злочинності)). Питання 
реалізації превенції девіантної поведінки підлітків 
у загальноосвітній школі розкрили у своїх працях 
такі дослідники, як: м. алемаскін, Б. алмазов, 
с. Бєлічева, н. Закатова, н. катаєва, і. невський, 
а. нікітін, р. овчарова та ін.

аналіз наукової розробленості проблеми деві-
антної поведінки та її профілактики показав, що, 
незважаючи на значний масив теоретичного і при-
кладного доробку з зазначеної проблеми, сутність 
і зміст процесу виховання підлітків із девіант-
ною поведінкою у процесі фізичного виховання 
в загальноосвітніх закладах розкрито недостат-
ньо. ми виявили потребу у науково обґрунтованій 
системі виховання таких підлітків через засоби 
саме фізичного виховання, яка б забезпечувала 
профілактику усіх видів девіантної поведінки.

отже, метою статті є аналіз сутності та змісту 
процесу виховання підлітків із девіантною поведін-
кою у процесі фізичного виховання в загальноос-
вітніх закладах.

Виклад основного матеріалу. девіантність 
(від франц. deviation) як поведінковий феномен 
вирізняється полі-параметральністю, оскільки 
знаходиться на перетині таких наук, як: соціоло-
гія, психіатрія, психологія, педагогіка, філософія, 
правознавство. у наукових педагогічних джерелах 
девіантна поведінка підлітків як поняття інтерпре-
тується із соціально-психологічної перспективи 
та вживається для позначення відхилень, які не 
зумовлені нервово-психічними захворюваннями, 
від певних суспільно визнаних у певній спільноті 
норм дій, вчинків, висловлювань [4].

так, наприклад, т. Герасимів пропонує вирізняти 
два типи девіантної поведінки у підлітків, а саме: 
асоціальний (загальний), який характеризується 
агресивністю та грубістю реагування на заува-
ження, коментарі чи вимоги дорослого (зазначене, 
на думку науковця, є результатом низького рівня 
самоконтролю, відсутності сформованої (чи зани-

женої) самооцінки, пріоритетності свобод над 
усвідомленням обов’язків) і психосоціологічний 
(специфічний) – психоемоційна напруга дитини 
пов’язана з його/її акцентуйованістю, корисливістю 
(егоїстичністю) й інфантильністю [3]. на нашу 
думку, у такій категоризації девіантність як фено-
мен розглядається як певна вроджена особливість 
дитини, причому акцент робиться на тому, що саме 
дитина і є первопричиною свого стану.

Г. товканець виокремлює такі характерис-
тики девіантної поведінки, як: бунтарство (схиль-
ність до гри «не за правилами»), заперечення 
обов’язків (навчання у школі, допомоги вдома), 
викривленість картини суб’єктивного переживання 
підлітків (болісна реакція на невдачі чи коментарі 
оточуючих), схильність до депресивності та нео-
бдуманих вчинків [1]. на наш погляд, науковець 
підкреслює відсутність клініко-фізіологічних роз-
ладів у дитини та лише підводить нас до висновку 
про потребу посиленої уваги до такої дитини, яка 
допоможе їй соціалізуватися і досягти взаєморозу-
міння з ровесниками та дорослими.

Характеристика девіантності поведінки під-
літків, запропонована т. андронюк, є, у певних 
аспектах, суголосними вищеподаним характерис-
тикам Г. товканець, оскільки так само виокремлює 
особистісні та соціальні чинники: заперечення 
самостійності, схильність до негативізму й агре-
сивності, емоційна лабільність і деструктивна 
реакція – особистісні, і бунтарство (агресивна 
демонстративність у поведінці, відсутність поваги 
до дорослого), самовираження (критичність та 
егоїстичність у спілкуванні) – соціальні [2]. обидві 
попередні наукові бачення проблеми девіантності 
поведінки підлітків опосередковано покладають 
відповідальність за її наявність на дорослих, які 
у пошуку матеріальних благ і задоволень обділили 
дітей увагою, підтримкою й настановами.

м. ковальчук до вищезазначеного списку харак-
теристик (критеріїв) девіантної поведінки підлітків 
додає ще мотиваційну (відсутність сформова-
них навичок цілепокладання й цілеспрямованості 
у діях) та емоційно-енергетичну (домінування 
негативних відчуттів порушує баланс сил і енер-
гії) [1]. отже, подані характеристики ілюструють 
епізодичність девіантної поведінки підлітків і дво-
сторонність цієї проблеми, оскільки часто деві-
антна поведінка дитини породжується чи стиму-
люється суспільством, яке часто не визнає цього.

Хоча проблема девіантності є предметом 
низки досліджень науковцями з філософії, право-
знавства, соціології, психології та педагогіки, нині 
немає єдиного науково обґрунтованого розуміння 
сутності девіантної поведінки. у педагогічних нау-
кових джерелах зустрічаємо категоризацію остан-
ньої на два типи: поведінкову (яка ділиться ще 
на п’ять підтипів: делінквентну, адиктивну, пато-
характерологічну, психопатологічну і девіаційну, 
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зумовлені гіперздібностями) і соціальну [5]. 
для підлітків першого типу характерними є від-
хиленнями від норм психічного здоров’я, тобто це 
особи з акцентуйованими характерами, астеніки, 
шизоїдні типи, епілептоїди. другий тип вирізня-
ється загальноприйнятими формами соціальної 
(суспільної) патології, а саме: пияцтвом, нарко-
манією, проституцією та ін. [7]. Як стверджують 
д. даунс, П. рок, е. маклафлін, підлітки часто 
компенсують свої проблеми в оволодінні знанням, 
невміння будувати взаємини з оточенням такою 
діяльністю, що веде до їх саморуйнування як осо-
бистості [7]. сутність девіантної поведінки підлітків 
виявляється у системі вчинків, що відхиляються 
чи порушують локальні загальновизнані правові, 
культурні, звичаєві, ціннісні, моральні норми.

враховуючи вищезазначене, процес вихо-
вання підлітків із девіантною поведінкою у загаль-
ноосвітньому закладі повинен спрямовуватися 
на вивчення індивідуальних рис і можливостей 
дитини, культивуваннями у неї самоповаги через 
повагу до неї, турботу про її усебічний фізичний та 
інтелектуальний розвиток, збереження здоров’я 
та життя дітей, встановлення взаємин співробіт-
ництва у навчально-виховному процесі [1].

розглянемо зміст процесу виховання підлітків із 
девіантною поведінкою у процесі фізичного вихо-
вання в загальноосвітніх закладах. він переважно 
визначається педагогічним плануванням фізич-
ного виховання, який базується на узгодженні 
логічно-формалізованого, «спроектованого» очі-
куваного результату процесу фізичного виховання 
з конкретними умовами на основі загальних зако-
номірностей. Педагогічне планування фізичного 
виховання у випадку підлітків із девіантною пове-
дінкою у загальноосвітньому закладі відбувається 
колегіально із залученням шкільного психолога, 
працівників медичних, соціально-реабілітаційних, 
правоохоронних закладів, педагогів-валеологів, 
соціальних педагогів і починається з діагностики 
девіантної поведінки (тести; анкетування; метод 
вивчення документів з особистої справи підлітка; 
бесіда; спостереження) й визначення форм і мето-
дів прямого та непрямого профілактичного впливу. 
Зазначимо, що планування змісту виховного про-
цесу з фізичного виховання суттєво відрізняється 
від інших навчальних дисциплін, що зумовлено 
рішенням двоєдиних завдань: освітніх і виховних, 
таких як: забезпечити дитину знаннями про збе-
реження здоров’я та формувати у неї звички та 
інтерес до регулярних занять фізичними вправам 
й гігієнічні навички. тож зміст виховного процесу 
має враховувати: 1) вікові особливості й реко-
мендації щодо об’єму та інтенсивності граничних 
фізичних навантажень для учнів; 2) методів вихо-
вання й механізми впливу вчителя на формування 
рухових вмінь і навичок; 3) методи реконструкції 
характеру, перебудови мотиваційної сфери та 

самосвідомості, перебудови життєвого досвіду, 
регламентації способу життя, попередження нега-
тивної та стимулювання позитивної поведінки; 
4) систему контролю та критерії успішності, тес-
тів фізичного розвитку і фізичної підготовленості. 
реалізація зазначених завдань утруднюється 
необхідністю комплексного планування процесу 
виховання на семестр і на кожний урок.

Зміст процесу фізичного виховання підлітків 
із девіантною поведінкою добре корелюється із 
військово-патріотичним вихованням, головними 
завданнями якого є формування психологічних 
і морально-вольових якостей особистості, культи-
вування навичок самоконтролю, самовиховання 
і самопідготовки та є спрямованим на формування 
у дітей світоглядних орієнтирів, особистих погля-
дів на сучасні події.

Загалом фізичне виховання спирається на вико-
ристання фізичних вправ і на різноманітні позау-
рочні фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на 
активізацію фізичного виховання школярів, долу-
чення їх до спорту і високих досягнень. до найбільш 
популярних серед підлітків із девіантною поведін-
кою психологи відносять ігри й туризм [2], оскільки 
вони допомагають вирішити проблему шкільної та 
соціальної дезадаптації дитини у закладі освіти: 
ігри (у початковій школі – це рухливі ігри, в середній 
і старшій – спортивні) відповідають віковим особли-
востям дітей, а саме їх природній потребі у руховій 
активності, вони стимулюють позитивні колективні 
переживання від успішності спільних зусиль, зміц-
нюють дружбу; туризм вчить і виховує досвід 
колективного життя, фізично загартовує, сприяє 
набуттю дітьми життєво необхідних навичок, таких 
як: орієнтування на місцевості та дії в ускладненій 
(екстремальній) ситуації. ця форма роботи розгля-
дається як сприятливе підґрунтя для проведення 
профілактичних заходів, таких як: «психологічне 
щеплення» ‒ бесіди з учнями про шкідливі наслідки 
тютюнопаління, вживання наркотиків та алкоголю 
тощо; моралізування ‒ неформальні бесіди для 
надання моральних та етичних установок. окрім 
цього, діти вчаться організовувати власне дозвілля 
(діти отримують можливість проявити себе в різних 
заходах, видах громадської діяльності) й розпіз-
навати, уникати, переборювати ситуації, пов’язані 
з пропозицією випити алкогольний напій, запалити 
цигарку тощо, що навчає дитину способам при-
ймати конструктивні рішення чи відмови [2].

цінними для виховання девіантних підлітків є 
і різноманітні форми позаурочної фізкультурно-
спортивної діяльності, такі як: гуртки та секції, 
які забезпечують нерегламентоване (добровільне) 
середовище для таких дітей для самореалізації та 
підвищення самооцінки, для закріплення й удоско-
налення вмінь і навичок, здобутих на уроках; години 
здоров’я, які зазвичай проводять для всієї школи 
після 2-го або 3-го уроку тривалістю 45 хв. такі 
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години переважно проводяться на подвір’ї; масові 
змагання, спортивні свята передбачають чіткий 
алгоритм дій, певну ритуальність заходу. такі заходи 
забезпечують неформальність обстановки, єдність 
фізичного й морального виховання школярів.

Зобразимо модель процесу виховання підлітків із 
девіантною поведінкою у загальноосвітніх закладах 
і визначимо місце фізичного виховання у ній (рис. 1).

отже, як можемо бачити на рис. 1, процес вихо-
вання підлітків із девіантною поведінкою у загаль-

 

Модуль проектування виховного результату

Мета Завдання Результат

Модуль впливів

Учень

Педагоги

Однолітки

Сім’я

Соціальне 
оточення

Освітні інструменти

Об’єднання за інтересами

Спортивно-оздоровчі 
заходи

Методи індивідуального 
впливу

Модуль змісту профілактики

Первинна 
профілактика

тести; анкетування; метод 
вивчення документів з 

особистої справи підклітка; 
бесіда; спостереження,
психологічний тренінг; 
тренінг комунікативних 

умінь; тренінг формування 
впевненості в собі та 

вміння виходу зі стресових 
ситуацій; тренінг 

профілактики девіантної 
поведінки з основами 

правових знань підлітків

Вторинна
профілактика

створення ситуації 
психологічного комфорту; 
установлення довірливих 

відносин із підлітком; 
формування у підлітків 
позитивної самооцінки; 

розробка правильних навичок 
спілкування і поведінки; 

формування пізнавальних 
інтересів

Третинна
профілактика

форми й методи 
корекції поведінки та 

реабілітації девіантних 
підлітків

Рис. 1. Модель процесу виховання підлітків із девіантною поведінкою у загальноосвітніх закладах
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ноосвітніх закладах є комплексним, і спортивно-
оздоровча складова частина посідає в ньому 
чинне місце, оскільки забезпечує процес вихо-
вання незамінними педагогічними інструментами, 
які мають потенціал «перезавантажити» фізіоло-
гічну і психо-мотиваційну сфери школяра.

Висновки. 1. студіювання наукової літератури 
з проблеми свідчить про зростання інтересу до 
проблеми девіантної поведінки підлітків і її профі-
лактики. однак поки немає достатніх підстав вва-
жати, що проблему виховання підлітків із девіант-
ною поведінкою засобами фізичного виховання 
в загальноосвітніх закладах вирішено як теоре-
тично, так і практично.

2. у ході аналізу сутності та змісту процесу вихо-
вання підлітків із девіантною поведінкою у процесі 
фізичного виховання в загальноосвітніх закладах 
було визначено, що: а) сутність девіантної поведінки 
підлітків виявляється у системі вчинків, які відхиля-
ються чи порушують локальні загальновизнані пра-
вові, культурні, звичаєві, ціннісні, моральні норми; 
б) процес виховання підлітків із девіантною пове-
дінкою у загальноосвітніх закладах є комплексним, 
і спортивно-оздоровча складова частина посідає 
в ньому чинне місце, оскільки забезпечує процес 
виховання незамінними педагогічними інструмен-
тами, які мають потенціал «перезавантажити» фізі-
ологічну і психо-мотиваційну сфери школяра.

Подальші напрями дослідження вбачаємо 
у поглибленому вивченні змісту превентивної роботи 
засобами фізичного виховання відповідно до розши-
рення кола видів девіацій й адаптації системи такої 
системи в інших видах навчальних закладів.
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ФОРМуВАННя КОМуНІКАТиВНОї КульТуРи  
МАЙБуТНІХ ІНЖЕНЕРІВ у ВиЩОМу ТЕХНІЧНОМу  
НАВЧАльНОМу ЗАКлАДІ у ПРОЦЕСІ ПОЗААуДиТОРНОї РОБОТи
FORMATION OF THE COMMUNICATIVE CULTURE  
OF FUTURE ENGINEERS IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL 
INSTITUTION IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR wORK

У статті визначається сутність позаауди-
торної роботи, її мета та принципи і форми 
організації, обґрунтовується роль у форму-
ванні комунікативної культури студентів 
вищих технічних навчальних закладів. Наго-
лошується на тому, що позааудиторна 
робота студента є продовженням ауди-
торної роботи, в якому домінує елемент 
самореалізації; вона дає змогу студентам 
гармонізувати внутрішні та зовнішні фак-
тори формування професійної й комуніка-
тивної культури, створює додаткові умови 
для реалізації внутрішнього потенціалу, 
задоволення тих потреб, які в процесі ауди-
торної роботи не задовольняються. Поза-
аудиторна робота має бути орієнтована 
на особистість студента. Проаналізовано 
позааудиторну роботу у вищому техніч-
ному навчальному закладі як чинник форму-
вання комунікативної культури студентів, 
адже особистісне та професійне станов-
лення студента практично неможливе без 
включення його у систему позааудиторної 
діяльності; підходи до формування готов-
ності студентів до професійної комунікації 
як результату сформованості їхньої комуні-
кативної культури; визначено необхідність 
використання професійно-діяльнісного під-
ходу, який спрямовує на зближення навчаль-
ної діяльності й майбутньої професії; куль-
турологічного підходу, що базується на 
необхідності цілісного сприйняття куль-
тури й поєднує безліч предметних сфер; 
синергетичного підходу, в контексті якого 
інтеграція знань базується на відродженні 
природних, об’єктивно діючих зв’язків між 
елементами навчального матеріалу; про-
блемного підходу, який передбачає струк-
турування змісту гуманітарного матері-
алу та базується на принципах науковості 
й розвитку. Як висновок зауважується, що 
власне зростання ролі позааудиторної та 
самостійної роботи є однією із провідних 
ланок перебудови навчально-виховного про-
цесу у вищій школі; у процесі виховної поза-
аудиторної роботи відбувається соціальне 
та професійне становлення особистості 
майбутнього інженера.

Ключові слова: комунікативна культура, 
позааудиторна робота, вищий технічний 
навчальний заклад, майбутній інженер.

This article defines the essence of extracurricular 
work, its goals, principles, forms of organization, 
and substantiates the role of higher technical 
education in the formation of students’ commu-
nicative culture. The important factor of forma-
tion of students’ communicative culture in higher 
technical educational institutions is the extracur-
ricular work, the aims of which are: development 
of creative abilities and activation of students 
cognitive activity; forming students’ needs of con-
tinuous self-replenishment of knowledge; secur-
ing, enriching and deepening the knowledge 
acquired during the training, their application in 
practice; formation of the students outlook and 
their world outlook culture: formation of the stu-
dents interests to different fields of science, tech-
nology, arts, sports, identification and develop-
ment of individual creative abilities and aptitudes, 
organization of students meaningful leisure time, 
cultural activities and entertainment, providing 
a universal education of students: formation of 
the students’ communicative culture. Among the 
principles of extracurricular work priorities are: 
voluntary participation of students; public orienta-
tion; initiative and students self-activity; develop-
ment of ingenuity, technical and artistic creativity; 
comprehensive physical training; interaction of 
various forms and types. In the article it is empha-
sized that extracurricular work of a student is a 
continuation of classroom work, which is domi-
nated by the element of self-realization; it gives 
students an opportunity to harmonize internal 
and external factors of professional and commu-
nicative culture formation, creates additional con-
ditions for the internal potential implementation, 
satisfaction of those needs, which are not satis-
fied in the process of classroom work. As a con-
clusion, it is noticed that the actual growth of the 
role of the extracurricular and independent work 
is one of the leading elements of restructuring of 
the educational process in the higher school.
Key words: communicative culture, extracurric-
ular work, higher technical educational institution, 
the future engineer.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. на сучасному етапі розви-
тку українського суспільства важливою є проблема 
формування комунікативної культури особистості, 
яка є консолідуючим елементом, регулятором 
поведінки, гарантом шанобливого ставлення осо-
бистості до інших, розуміння їх, терплячості та вза-
ємоповаги. комунікативна культура є багатопла-
новим явищем установлення і розвитку контактів 
між людьми, що передбачає обмін інформацією, 
певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання 

і взаєморозуміння між суб’єктами спілкування 
і тим самим слугує одним із механізмів гармоніза-
ції особистих і громадських інтересів. саме у про-
цесі спілкування майбутні фахівці, незалежно від 
професійної спрямованості, набуваючи досвід 
взаємодії з іншими людьми, усвідомлюють себе 
завдяки порівнянню з ними, зміцнюють власні нау-
кові, світоглядні, етико-естетичні погляди і переко-
нання у прогресивному зростанні.

З огляду на це визначальним у вихованні 
комунікативної культури студентів є зміцнення, 
насамперед, моральних основ: поваги до людей, 
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доброзичливості, толерантності, чуйності, скром-
ності, почуття власної гідності. саме формування 
у студентів ввічливості і тактовності як стійких 
рис особистості, ознайомлення їх із соціальними 
нормами поведінки, міжособистісної взаємодії, 
вироблення звички дотримання цих норм постає 
одним із конкретних завдань формування комуні-
кативної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування комунікативної культури 
особистості є предметом ряду філософських, пси-
хологічних і педагогічних наук. так, праці вчених 
присвячені розумінню окремих сторін професійно-
педагогічної культури: методологічної (і. ісаєв, 
в. сластьонін та ін.), морально-етичної (е. Гри-
шин), комунікативної (в. Грехньов, і. комарова, 
а. мудрик, і. тимченко). в останні роки у працях 
н. Березіної, л. Березницької, м. васильєвої, 
о. вєтохова, н. волкової, в. Грехнєва, в. кан-
калика, і. комарової, в. морозова, а. мудрика, 
с. мусатова, с. ольховецького та інших дослі-
джувались питання формування комунікативної 
культури особистості. це, зокрема, дослідження, 
акцент яких спрямований на комунікативну вза-
ємодію, психологічні аспекти комунікативної під-
готовки студентів, педагогічні умови формування 
комунікативної культури та окремих комунікатив-
них умінь і навичок [1].

у контексті нашого дослідження актуальним 
є з’ясування специфіки формування комуніка-
тивної культури студентів у вищому технічному 
навчальному закладі. у зв’язку із цим о. каверіна 
стверджує, що вища технічна школа має бути цен-
тром культури, осередком гуманістичних знань 
і морального виховання. цього можна досягти за 
умови формування у вищих технічних навчальних 
закладах певного гуманітарного середовища, яке 
вирішальним чином впливає на розвиток особис-
тості, що усвідомлює сенс своєї діяльності, своє 
призначення. Професійна підготовка повинна 
поєднуватися з формуванням гуманітарної куль-
тури студентів, з утвердженням гуманістичних прі-
оритетів у свідомості [4].

Продовжуючи цю думку, с. дмитрієва виділяє 
соціальні, професійні та психологічні якості, якими 
має володіти кожний сучасний конкуренто спро-
можний фахівець. до соціальних якостей нале-
жать: оволодіння нормами професійного спілку-
вання, етичними нормами професії; спрямованість 
професійних результатів на благо інших людей 
і суспільства; вміння співробітництва, легко всту-
пати в контакт, психологічно впливати на інших 
людей (фасилятивність); гнучкість мислення 
і сумісність, толерантність у міжособистісних від-
носинах, вміння слухати і переконувати, аргумен-
тувати власну думку, презентувати свої ідеї, визна-
вати власні помилки тощо. до професійних якостей 
належать: усвідомлене розуміння місії та призна-

чення професії, оволодіння нормами професійної 
діяльності, професійна свідомість та професійне 
мислення, прогнозування результатів тощо [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як свідчить аналіз теорії 
і практики досліджуваної проблеми, успішність 
діяльності майбутніх інженерів багато в чому 
визначається не лише набутими професійними 
знаннями, а й високим рівнем формування їх готов-
ності до професійної комунікації в процесі фахової 
підготовки, рівнем сформованості комунікативної 
культури, оскільки названі вище соціальні, профе-
сійні та психологічні якості фахівця є взаємозалеж-
ними, взаємодоповнюючими її показниками.

на думку Г. Хорошавіної, рівень сформова-
ності комунікативної культури лінійно залежить 
від наявності системи її формування у вищому 
навчальному технічному закладі. Продовжуючи 
далі, вона зауважує, що вища освіта сьогодні є 
не лише багатофакторною та інваріантною, але й 
полірівневою, що передбачає можливості розви-
тку творчого потенціалу людини, поетапне вдоско-
налення її комунікативної діяльності, що є пере-
думовою динаміки формування комунікативної 
культури майбутнього фахівця [6].

разом із тим питання формування комунікатив-
ної культури майбутніх інженерів у позааудиторній 
роботі поки що не стало предметом самостійного 
дослідження.

Метою нашої статті є аналіз позааудиторної 
роботи у вищому технічному навчальному закладі як 
чинника формування комунікативної культури май-
бутніх інженерів, що досягається шляхом розкриття 
змісту аудиторної роботи, її форм і методів організа-
ції у вищому технічному навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування комунікативної культури майбут-
нього інженера є багатогранним, тривалим і вза-
ємообумовленим процесом, ефективна орга-
нізація якого залежить від багатьох чинників: 
суб’єктивних (психологічні чинники різного роду, 
особистісні якості, певні вміння й навички спіл-
кування) й об’єктивних (пов’язані з організацією 
навчально-виховного процесу в межах техніч-
ного навчального закладу, зумовлені розвитком 
загального освітнього простору тощо).

особливості формування комунікативної куль-
тури в комунікативному просторі свідчать про її 
бінарні можливості. З одного боку, майбутній фахі-
вець моделює комунікативну діяльність, міжгрупову 
та міжособистісну взаємодію, реалізує проектні мож-
ливості комунікативної культури, будучи її носієм, 
з іншого боку – формує і розвиває особистість із 
гуманістичною спрямованістю і конструктивним 
настроєм, який володіє загальною духовною куль-
турою. це породжує творчість, основу формування 
та збагачення комунікативної культури фахівця. 
рефлексивне управління процесом формування 
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комунікативної культури забезпечує такий вплив на 
цей процес, який наближає його до мети.

аналізуючи підходи до формування готовності 
студентів до професійної комунікації як резуль-
тату сформованості їх комунікативної культури, 
о. каверіна визначає необхідність використання 
професійно-діяльнісного підходу, який спрямовує 
на зближення навчальної діяльності й майбутньої 
професії; культурологічного підходу, що базується 
на необхідності цілісного сприйняття культури, 
і поєднує безліч предметних сфер; синергетич-
ного підходу, в контексті якого інтеграція знань 
базується на відродженні природних, об’єктивно 
діючих зв’язків між елементами навчального мате-
ріалу; проблемного підходу, який передбачає 
структурування змісту гуманітарного матеріалу 
та базується на принципах науковості й розвитку, 
що забезпечує розвивальний характер навчання 
(інтегративність мислення майбутніх інженерів); 
системний аналіз використовується для розкриття 
цілісності процесу формування комунікативної 
культури особистості студента [4].

З огляду на зазначене вище актуальним є ана-
ліз позааудиторної роботи у вищому технічному 
навчальному закладі як чинника формування 
комунікативної культури студентів, адже особис-
тісне та професійне становлення студента прак-
тично неможливе без включення його у систему 
позааудиторної діяльності.

метою позааудиторної роботи студентів є: роз-
виток творчих здібностей та активізація розумо-
вої діяльності студентів; формування у студентів 
потреби безперервного самостійного поповне-
ння знань; закріплення, збагачення і поглиблення 
знань, набутих у процесі навчання, застосування 
їх на практиці; формування світогляду студентів 
і їхньої світоглядної культури; формування інтер-
есів студентів до різних галузей науки, техніки, 
мистецтва, спорту; виявлення і розвиток інди-
відуальних творчих здібностей і нахилів; забез-
печення всебічного виховання студентів, форму-
вання комунікативної культури студентів. серед 
принципів позааудиторної роботи пріоритетними 
є: добровільна участь у ній студентів; суспільна 
спрямованість; ініціатива і самодіяльність студен-
тів; розвиток винахідливості, студентської техніч-
ної та художньої творчості.

конструктивною в контексті нашого дослі-
дження є думка л. Петриченко про те, що поза-
аудиторна робота студента є продовженням ауди-
торної роботи, а може бути й окремим елементом 
у процесі підготовки майбутнього фахівця [5].

до основних форм позааудиторної роботи сту-
дентів належать: виконання домашніх завдань, 
науково-дослідна робота, безпосередня участь 
у конференціях, змаганнях, іграх, педагогічна 
практика, участь у роботі гуртків, робота в літ-
ньому таборі відпочинку дітей, керівництво гурт-

ком або секцією в школі, будинку творчості, орга-
нізація змагань, диспутів, круглих столів, допомога 
соціальним службам, страхування в державних 
закладах тощо.

у ході дослідження нами встановлено, що поза-
аудиторна робота студентів – це процес, в якому 
домінує елемент самореалізації. вона дає змогу сту-
дентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори 
формування професійної й комунікативної культури, 
створює додаткові умови для реалізації внутріш-
нього потенціалу, задоволення тих потреб, які в про-
цесі аудиторної роботи не задовольняються.

Практика діяльності сучасних вищих технічних 
навчальних закладів свідчить, що позааудиторна 
робота – це не лише засіб зростання інтелектуаль-
ного потенціалу, професійної культури, а й плат-
форма формування відповідальності, оволодіння 
засобами самоактуалізації, самовиховання, само-
освіти. особистісне та професійне становлення 
студента практично неможливе без включення його 
у систему позааудиторної діяльності. саме в ній 
відпрацьовуються різноманітні стратегії поведінки 
як на побутовому, так і на професійному рівнях.

отже, як нами вже наголошувалось, позаауди-
торна робота є системою, що поєднує у собі мету, 
зміст, функції, методи і організаційно-педагогічні 
форми, спрямовані на розвиток активності, само-
діяльності, комунікативності, толерантності, вза-
ємодії студентів на принципах співробітництва та 
співтворчості.

на нашу думку, у системі позааудитор-
ної роботи з формування комунікативної куль-
тури майбутнього інженера має бути декілька 
взаємопов’язаних між собою складових частин. 
йдеться про організацію науково-дослідної роботи 
студентів, яка передбачає і їхню самостійну роботу, 
практичної підготовки студентів (проходження різ-
ного виду практик) і виховної роботи в технічному 
навчальному закладі.

науково-дослідна робота як складник поза-
аудиторної роботи спрямована на поглиблення 
мотивації творчої, комунікативної професійної 
діяльності студентів, сприяє поглибленню теоре-
тичних знань студентів, розвитку їхнього творчого 
мислення, гнучкості, рефлексії, оволодінню пошу-
ково-дослідницькими вміннями та вміннями пре-
зентувати свої дослідження.

Як свідчать результати нашого дослідження, 
виховна складова частина системи позааудитор-
ної роботи студентів сприяє, з одного боку, реалі-
зації цілей і завдань підготовки студентів до про-
фесійної діяльності, а з іншого – досягненню мети 
і завдань, пов’язаних із забезпеченням особистіс-
ного компонента структури комунікативної культури 
майбутнього фахівця, а саме: формування творчої 
комунікативної особистості, яка здатна швидко 
адаптуватися до складних умов реального профе-
сійного середовища; вміє співпрацювати з іншими 
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людьми; вміє слухати і чути співрозмовника; вміє 
аргументувати і доводити свої міркування; вміє 
співпереживати та рефлексувати. З огляду на це 
с. вітвицька зауважує, що «позааудиторна робота 
дає змогу надати процесу набуття професії осо-
бистісного забарвлення» [1, с. 122].

Висновки. цілеспрямоване формування кому-
нікативної культури у студентів вищих технічних 
навчальних закладів сприяє підвищенню якості їхньої 
професійної підготовки, формуванню активної грома-
дянської і життєвої позиції, всебічному професійно-
особистісному розвитку та самовдосконаленню.

у процесі виховної позааудиторної роботи від-
бувається соціальне та професійне становлення 
особистості майбутнього інженера, формуються її 
ціннісні орієнтації, найбільш повно розкривається 
творча індивідуальність як єдність інтелектуаль-
них, емоційних і фізичних сил.

Подальшого наукового дослідження потребує 
структура означеного феномену в контексті спе-
цифіки виховання майбутнього фахівця технічного 
профілю, недостатньо обґрунтованою залиша-
ється методика діагностики комунікативної куль-
тури як цілісної особистісної характеристики май-
бутнього інженера.
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СТиль уПРАВлІННя ЗДО ТА ЙОГО ВПлиВ  
НА ТВОРЧиЙ ПОТЕНЦІАл ОСОБиСТОСТІ ВиХОВАТЕля
MANAGEMENT STYLES OF A PRESCHOOL EDUCATION  
AND THEIR IMPACTON CREATIVE OF THE PRESCHOOL TEACHER’S

Стаття присвячена дослідженню стилів 
керівництва закладу дошкільної освіти та їх 
впливу на творчий потенціал особистості 
вихователя. Розглянуто поняття «управ-
ління» й типи стилів управління (директив-
ний, демократичний, ліберальний), функції 
керівництва. Особливості взаємодії колек-
тиву з прийняття й реалізації рішень фор-
мують стиль керівництва. Досліджено, що 
керівник має великий вплив на творчість 
будь-якої організації тим, який стиль управ-
ління він вибирає та яке його ставлення до 
творчості. Проблемі творчого потенціалу 
вихователів приділяли велику увагу вітчиз-
няні й зарубіжні педагоги. Проаналізовано 
поняття творчого потенціалу особис-
тості. Визначено актуальність проблеми 
розвитку творчого потенціалу вихова-
теля закладу дошкільної освіти. Творчість 
є головним складником праці вихователя, 
становлення як особистості педагогічного 
фахівця. Творчою особистістю є людина, 
для якої характерні такі якості: мотива-
ційно-творча активність, рішучість, смі-
ливість мислення, уміння не зупинятися 
на досягнутому. Виявлено, що готовність 
вихователів до педагогічної творчості зале-
жить від розвитку творчих якостей осо-
бистості та професійної мотивації. Цьому 
сприяє використання зазначених методів 
(мозковий штурм, коучинг-менеджмент 
тощо) для активізації творчого мислення 
вихователів. З метою розкриття творчого 
потенціалу педагогів директор закладу 
дошкільної освіти пропонує проводити 
методичні дні, засідання педагогічної ради, 
семінари-практикуми, тренінги, майстер-
класи. Розкрито особливості впливу стилю 
управління керівника на мотивацію діяль-
ності педагогічних працівників, формування 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективі, а також на розвиток 
вихователів і дітей. 

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, 
управління, стилі управління, творчий 
потенціал, педагогічна творчість.

The article is devoted to the research of manage-
ment styles of a preschool institution and their 
impacton creative potential of the preschool teach-
er’s personality of the preschool institution. Defini-
tions and types of management styles havе been 
reviewed (directive, democratic, liberal). The man-
agement function has been considered. The spe-
cifics of the interaction in the team that decision-
making and form leadership’s style. It has been 
researched that leader has a great influence on 
the creative of any organization by what manage-
ment style he chooses and his attitude to creative. 
Foreign and Ukrainian educators paid large atten-
tion to problem of creative preschool teacher. 
The definition of the personality’s creative poten-
tial has been analyzed. The article defines the 
problem of the development preschool teacher’s 
creative. Creative is the main component in the 
preschool teacher’s work and becoming as the 
personality that a pedagogical specialist. A cre-
ative personality is a person who has character-
istic: motivational and creative activity, determi-
nation, courage of thinking and ability don’t stop 
there. It was revealed that teacher’s readiness for 
pedagogical creative depends from development 
of creative and professional motivation. Use of 
these methods promotes for preschool teacher’s 
creative (brain storm, coaching management). 
Head of a preschool education proposes (for 
creative potential preschool teachers): methodi-
cal days, pedagogical council, seminars, trainings 
…). Peculiarities of the impact of the head’s man-
agement style on motivation of teachers’ activity, 
creation of the favorable psychosocial climate with 
in the staffmembers aswell as development of 
educators and children have been revealed.
Key words: preschool educational institution, 
management, management styles, creative, 
pedagogical creative.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
актуальність проблеми визначається необхідністю 
суттєвої перебудови системи управління в закла-
дах дошкільної освіти (далі – Здо), зокрема існує 
необхідність у пошуку нових відкритих і демокра-
тичних моделей управління. аналіз наукових дже-
рел свідчить, що важливим чинником досягнення 
успіху в управлінні Здо є стиль управління керів-
ника, який впливає на мотивацію діяльності педаго-
гічних працівників, формування сприятливого соці-
ально-психологічного клімату в колективі, а також 
на особистісний розвиток вихователів і дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема стилю керівництва Здо та його впливу 

на творчий потенціал особистості вихователя 
закладу дошкільної освіти в різних аспектах роз-
глянута в низці досліджень і наукових праць. 
Зокрема, сутність та особливості підготовки 
керівників навчальних закладів до управлінської 
діяльності висвітлено в працях л. даниленко, 
Ю. конаржевського, л. ващенка й інших. сучасні 
дослідження свідчать, що змістом нової парадигми 
управління дошкільною освітою на сучасному 
етапі є орієнтація на дитину та її потреби, ство-
рення умов для забезпечення всебічного розвитку 
особистості кожної дитини, орієнтація педагогів на 
ефективну самокеровану, індивідуальну й колек-
тивну діяльність у різних педагогічних системах.

Розділ 6. дошкільна педагогіка
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
значний науково-практичний інтерес до цієї про-
блеми, вплив стилю управління на творчий потен-
ціал вихователя Здо залишається однією з акту-
альних проблем сучасної науки.

Метою статті є розкриття значення стилю 
керівництва в Здо в розвитку творчого потенціалу 
особистості вихователя закладу дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
погляди на питання розвитку творчості, треба 
зазначити, що творчу особистість може виховати 
лише творчий вихователь, адже «творчість є най-
більш суттєвою й необхідною характеристикою 
педагогічної праці» [7, c. 155].

Що ж таке творчість? аналіз наукових джерел 
свідчить, що поняття «творчість» розглядається 
вченими як продуктивна людська діяльність, 
здатна народжувати якісні, нові матеріальні та 
духовні цінності [1, c. 4]. отже, творчий процес – 
це діяльність людини, що пов’язана з напружен-
ням усіх психічних і фізичних сил щодо створення 
нових матеріальних і духовних цінностей

Проблему педагогічної творчості, характерис-
тику її особистісних і професійних якостей можна 
вважати основою творчості педагога-гуманіста 
в. сухомлинського. «Проблема творчості, – на 
думку в. сухомлинського, – одна з ділянок цілини 
і, щоб розпочати її освоєння, потрібно створити 
книгу про педагогічний аспект творчості» [6, c. 565].

Передусім вихователь Здо мусить бути твор-
чою особистістю, мати високий рівень педагогіч-
ної майстерності. B. сухомлинський наголошує: 
«не забувайте: ґрунт, на якому будується ваша 
педагогічна майстерність, – у самій дитині, в її 
ставленні до знань і до вас, учителя. це бажання 
учитися, натхнення, готовність до подолання труд-
нощів. дбайливо збагачуйте цей ґрунт, без нього 
немає школи» [6, c. 178].

Як свідчать джерела, творчий потенціал – це 
сукупність соціокультурних і творчих характерис-
тик особистості педагога, що виражає готовність 
удосконалювати педагогічну діяльність, а також 
наявність внутрішніх засобів і методів, які забез-
печують цю готовність. особливістю педагогічної 
творчості є те, що педагог реалізує свої особис-
тісні й професійні творчі потенції засобом тво-
рення особистості дитини, а розвиток його твор-
чого потенціалу тісно пов’язаний із розвитком 
творчого потенціалу вихованця.

низка вчених стверджує, що основою творчого 
потенціалу людини є такі чинники: інформація, 
обізнаність людини щодо розв’язання актуальної 
проблеми; прийоми, методи, способи, стратегії, 
необхідні для розв’язання проблеми; мотивація, 
воля, впевненість людини в собі (т. третяк та інші).

розглянемо, як саме на творчий потенціал вихо-
вателя впливає стиль керівника Здо. у педагогіч-

ному словнику зазначено, що стиль керівництва, 
або управління (від латинського stylus – стрижень 
для письма) – сукупність принципів, норм, методів 
і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного 
здійснення управлінської діяльності й досягнення 
поставлених цілей; спосіб, метод роботи, манера 
поведінки. Б. Паригін стиль керівника розуміє як 
сукупність типових і відносно стабільних методів 
впливу керівника на підлеглих з метою ефектив-
ного виконання управлінських функцій і тим самим 
завдань, що стоять перед організацією [7, с. 80].

наукові джерела свідчать: у дослідженнях 
останніх років частіше фігурують такі назви стилів: 
директивний (командно-адміністративний, авто-
ритарний, за якого керівник є прихильником єди-
ноначальності, підпорядковує людей своїй волі), 
колегіальний (демократичний, за якого керівник 
надає підлеглим самостійність, довіряє їм), лібе-
ральний (за якого керівник не керує групою, не 
виявляє організаторських здібностей, не розподі-
ляє обов’язки тощо).

досліджено, що керівник має великий вплив 
на творчість будь-якої організації тим, який стиль 
управління він вибирає та яке його ставлення до 
творчості.

авторитарний стиль дає можливості дати під-
леглим чіткі інструкції виконання роботи й опис 
кінцевого результату. авторитарний стиль може 
стримувати творчість, але він може дати швидкі 
результати, бо підлеглим треба знаходити все 
нові й нові способи вирішення поставлених перед 
ними завдань.

демократичний стиль передбачає передачу 
частини повноважень підлеглим і поділ відпо-
відальності: підлеглий може приймати рішення 
в межах своїх повноважень. учені та педагоги-
практики стверджують, що цей стиль управління 
найбільш сприяє створенню психологічного клі-
мату для розвитку творчого потенціалу в колективі 
(свобода вибору засобів, способів, різноманітних 
форм досягнення результатів, спрямування зусиль 
усіх співробітників, вільне прийняття рішень, оці-
нювання роботи після її завершення).

За пасивного стиля управління кожен робить, 
що хоче і як хоче. керівник мало втручається 
в діяльність підлеглих, що призводить до хаосу 
в роботі, розвитку творчості.

теоретичний аналіз наукової й методичної літе-
ратури показує, що великого значення набуває сти-
мулювання творчості підлеглих, підтримка творчої 
ініціативи, цілеспрямована організація творчого 
процесу, приклад, зворотній зв’язок, включення 
творчості в систему морального й матеріального 
стимулювання, доброзичлива атмосфера тощо.

необхідно ще й правильно організовувати цей 
процес. З метою вирішення питань розкриття твор-
чого потенціалу педагогів директор Здо створює 
такі умови: проводяться методичні дні та години; 
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засідання педагогічної ради; педагогічні читання; 
семінари-практикуми; консультації; інтерактивні 
лекції; навчальні тренінги; засідання круглого 
столу, майстер-класи, також розглядаються пропо-
зиції співробітників у письмовій формі, наприклад, 
електронною поштою; існує зворотний зв’язок на 
висунуті співробітниками пропозиції в письмовій 
або усній формі, моральне стимулювання співро-
бітників, які висунули слушні пропозиції, – все це 
спрямоване на вирішення питань розкриття твор-
чого потенціалу всіх учасників навчально-вихов-
ного процесу.

Щоб стимулювати творчу активність педагогів, 
директору варто враховувати індивідуальні осо-
бливості, інтереси й нахили, знати рівень розви-
тку творчого потенціалу кожного вихователя. для 
цього можна запропонувати діагностування рівня 
сформованості фахової компетентності педагогів, 
використовуючи самоаналіз, експрес-опитування, 
анкетування, тестування.

аналіз теоретичних джерел і педагогічної прак-
тики дає змогу виділити основні мотиви, які спону-
кають педагога до творчої продуктивної діяльності: 
задоволення потреб у особистісному та професій-
ному зростанні, причетність до прийняття важли-
вих управлінських рішень, надання свободи вибору 
форм і методів навчально-виховної діяльності. не 
менш важливою для керівника стає діагностика 
потенційних можливостей вихователя й основних 
мотивів його професійного зростання (потреба 
в самореалізації, підвищення зарплати тощо).

одним із найпотужніших і найефективніших 
засобів стимулювання персоналу до творчої та 
активної праці є заохочення. Заохочення є законо-
мірним результатом позитивної оцінки дій праців-
ника й результатів його праці.

для активізації творчого мислення в Здо часто 
застосовують такі методи.

коучинг-менеджмент – стиль управління, близь-
кий до демократичного, за якого керівник для вирі-
шення співробітником дорученого завдання не підка-
зує відповідь, а використовує розвивальні питання.

мозковий штурм – широко відомий метод гру-
пового генерування творчих рішень як у груповому 
режимі, так і в індивідуальному. Групі задається 
будь-яка тема. дається деякий час усе обмірку-
вати в тиші, записати свої думки на папері. а потім 
кожен по черзі озвучує одну зі своїх думок до тих 
пір, поки ті не закінчаться. Завдання керівника – 
складати загальний список ідей і стежити за тим, 
щоб учасники мозкового штурму не критикували 
ідеї один одного.

метод навчання дією полягає в такому: спів-
робітник, який відчуває труднощі під час вико-
нання завдання, що вимагає творчості, генерації 
нових ідей і підходів, звертається до своїх колег 
за допомогою. коли вони збираються разом, спів-
робітник озвучує завдання. колеги задають йому 
уточнювальні питання для прояснення ситуації, 
якщо це необхідно. коли завдання і проблема ясні, 
колеги починають ставити розвивальні питання. 
це питання, які не підказують рішення, а стимулю-
ють пошук його шляхів.

отже, основними напрямами діяльності в роз-
витку творчого потенціалу вихователя є забезпе-
чення сприятливих умов для розвитку інновацій-
ного потенціалу як кожного педагога зокрема, так 
і педагогічного колективу загалом, розвиток сис-
теми мотивацій до інноваційної діяльності, запро-
вадження ефективної системи випереджального 
навчання педагогічних працівників, оптимізація 
процесів самоосвіти вихователя.

Висновки. отже, роль керівника у створенні 
оптимального стану в колективі Здо та його вплив 
на творчий потенціал особистості вихователя Здо 
є вирішальними. у повсякденній діяльності пове-
дінка керівника Здо повинна відповідати ситуації, 
а гнучкість стилю забезпечує якість і результатив-
ність усієї роботи закладу.

стаття не вичерпує всі аспекти обраної про-
блеми. Подальшого наукового аналізу потребу-
ють питання педагогічних умов щодо формування 
готовності вихователів до творчої самореалізації 
в професійній діяльності.
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  Дошкільна пеДагогіка

ОСОБлиВОСТІ НАВЧАННя ІНОЗЕМНОї МОВи  
ДІТЕЙ ДОШКІльНОГО ВІКу: ТЕОРЕТиЧНиЙ АСПЕКТ
PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING  
IN KINDERGARTEN: THEORETICAL ASPECT

У статті проаналізовано важливість і необ-
хідність навчання дітей дошкільного віку 
іноземної мови, визначено цілі навчання, 
представлено організацію та деякі мето-
дичні аспекти навчання дітей у закладах 
дошкільної освіти. Охарактеризовано пере-
ваги раннього навчання дошкільників інозем-
ної мови, адже на ранньому етапі іноземна 
мова покликана і повинна вирішити більш 
важливу мету, ніж саме лише набуття пев-
них практичних навичок і вмінь. Роль іно-
земної мови на ранньому ступені навчання 
особливо неоціненна для всебічного розви-
тку дітей. Мова для дитини – це насампе-
ред засіб комунікації, пізнання і виховання. 
Тож надзавданням на ранньому ступені 
навчання має стати розвиток особистості 
дитини засобами іноземної мови. У статуті 
також описано основні завдання вихователя 
з правом викладання іноземної мови, котрий 
сприяє зацікавленню дітей до вивчення мов 
як засобу спілкування і водночас як важли-
вого компонента їхньої підготовки до школи, 
оскільки він сприяє розвитку особистості. 
Рівень професійної підготовки вихователя, а 
також теоретичні, методичні та практичні 
навички залежатимуть насамперед від 
зацікавленості дошкільників до мов, їхнього 
бажання оволодіти ними та взагалі їх кому-
нікативної компетенції. Методично пра-
вильно організоване заняття вихователем 
із правом викладання іноземних мов сприяє 
успішному засвоєнню дітьми навчальної 
інформації. Також сучасного вихователя слід 
поінформувати про основні положення дер-
жавної політики України у галузі дошкільної 
освіти загалом і викладання іноземної мови 
зокрема, а також враховувати особливості 
особистісного й індивідуального розвитку 
дитини, її життєві сфери та насамперед 
рівень сформованості пізнавальних інтер-
есів, від яких значною мірою залежать тех-
нологія пізнавальних інтересів і специфіка 
викладання іноземної мови в умовах дошкіль-
ної освіти.
Ключові слова: дошкільна освіта, діти 
дошкільного віку, іноземна (англійська) мова, 
методичні аспекти навчання, особливості 
навчання.

The article analyzes the importance and neces-
sity of teaching foreign language preschoolers 

and defines the learning goals, presents the 
organization and some methodical aspects of 
pre-school education in pre-school institutions. 
Advantages of early learning of a foreign lan-
guage are characterized, because at an early 
stage a foreign language is called and should 
solve a more important goal than just the acqui-
sition of certain practical skills and abilities. 
The role of foreign language in the early stages 
of learning is especially invaluable for the com-
prehensive development of children. Language 
for the child is first and foremost a means of 
communication, cognition and education. There-
fore, the development of a child’s personality by 
means of a foreign language should be a super-
task at an early stage of education. The statute 
also refers to a foreign language teacher who 
promotes students’ interest in learning the lan-
guage as a means of communication and, at the 
same time, as an important component of their 
preparation for school, as it generally contributes 
to the development of a person’s vital compe-
tence in preschool childhood. The specificity of 
learning a foreign language in this age period is 
due to the fact that preschoolers master it as a 
means of communication, memorizing phrases 
and sentences, but do not learn the individual 
components of language. Methodically properly 
organized by the teacher, the process contrib-
utes to the successful acquisition of educational 
information by children. Therefore, the lead-
ing role is a foreign language teacher ininstitu-
tions of pre-school education. The level of his/
her professional training, as well as theoretical, 
methodical and practical skills will depend, first 
of all, on the pre-school students’ interest in 
the language, their degree of mastering it and, 
in general, their  communicative competence. 
With this in mind, the modern educator should 
be informed about the main provisions of the 
state policy of Ukraine in the field of preschool 
education in general and foreign language 
teaching in particular, as well as to know the 
peculiarities of the personal development of the 
child, its vital spheres and, above all, the level 
of formation of cognitive interests, which cogni-
tive interests technology and specifics of foreign 
language teaching in the conditions of preschool 
education are largely dependent.
Key words: preschool education, children of pre-
school age, foreign (English) language, methodi-
cal aspects of teaching, peculiarities of teaching.
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Зміни які відбуваються в нашому суспільстві, 
викликали безпрецедентний вибух інтересу до 
іноземних мов. Потреба швидкого й ефективного 
оволодіння іноземними мовами викликає до життя 
нові форми та методи навчання. іноземна мова 
дедалі наполегливіше входить у наше життя, інте-
груючи українське суспільство зі світовим культур-
ним простором. відтак знання іноземних мов стає 
потребою часу, необхідним компонентом осві-
ченості сучасної людини. вивчення хоча б однієї 
іноземної мови не лише розвине індивідуальні 

мовленнєві здібності дитини, а й створить пере-
думови для оволодіння іншими мовами, виховає 
толерантне ставлення до носіїв інших культур.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
теоретичне осмислення актуальних досягнень 
у галузі дошкільної зарубіжної освіти зумовлює 
необхідність підвищення її якості в україні. відтак 
реформування сучасного дошкілля сприяє визна-
ченню й утвердженню як пріоритетних особис-
тісно орієнтованого і компетентнісного підходів до 
реалізації змісту освіти дітей. Зміни в соціально-
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політичному житті країни в руслі чинного зако-
нодавства – конституція україни, Закон укра-
їни «Про освіту», Закон україни «Про дошкільну 
освіту» та інші – увиразнюють низку концептуаль-
них положень її обов’язкового структурного компо-
нента – мовної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку займалися чимало науковців. 
так, о. Глухарєва розглядала використання нао-
чності для навчання дітей дошкільного віку інозем-
ної мови, о. матецька вказувала на важливість 
використання мовної гри під час вивчення інозем-
ної мови дітьми дошкільного віку, З. нікітенко роз-
крила роль і функції підручника у навчанні дітей 
іноземної мови [1].

Мета статті – розкрити важливість і теоретичне 
висвітлення особливостей вивчення іноземної 
мови дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З огляду на це не лише постають нові проблеми 
формування комунікативної компетенції дітей 
дошкільного віку, а й посилюється запит педагогіч-
ної спільноти на навчально-методичну літературу 
як засіб фахової підготовки вихователів Здо до 
навчання дітей іноземної мови з наймолодшого віку. 
насамперед ідеться про вихователя Здо – учителя 
іноземної мови, котрий сприяє зацікавленню вихо-
ванців вивченню мови як засобу спілкування і вод-
ночас як важливого компонента їх підготовки до 
школи, адже загалом це сприяє формуванню жит-
тєвої компетенції особистості в дошкільному дитин-
стві. специфіка навчання іноземної мови в цьому 
віковому періоді зумовлена тим, що дошкільники 
опановують її як засіб спілкування, запам’ятовуючи 
фрази і речення, однак не вивчають окремі компо-
ненти мови. методично правильно організований 
педагогом процес сприяє успішнішому оволодінню 
дітьми навчальною інформацією [3].

від рівня фахової підготовки вихователя, 
а також теоретичної, методичної та практичної 
майстерності залежатиме, передусім, зацікав-
лення дошкільників мовою, ступінь опанування 
нею і їхня комунікативна компетентність. на сучас-
ному етапі реформування освітньої системи укра-
їни до вихователя з правом навчання іноземної 
мови сформульовано низку вимог: окрім володіння 
знаннями зі своєї дисципліни, він повинен моде-
лювати навчальний процес із проекцією на досяг-
нення його високої ефективності; педагог має 
вирізнятися творчістю; повинен бути обізнаним 
із раціональними формами організації навчаль-
ного процесу та впроваджувати їх у реальну прак-
тику роботи з дітьми; використовувати ефективні 
методи та прийоми навчання, оптимальні способи 
досягнення означених цілей.

навчання дітей дошкільного віку іноземної мови 
віднесено до варіативного компонента державного 

стандарту дошкільної освіти. іноземної мови можна 
навчати дітей в сім’ї, закладі дошкільної освіти. 
слід мати на увазі таку обов’язкову передумову: 
лише тоді, коли процес навчання будуватиметься 
на науково обґрунтованих підходах, він сприятиме 
своєчасній соціалізації особистості дитини, форму-
ванню її особистісної культури (через знайомство 
з мовою та культурою іншого народу), розвитку піз-
навальних психічних процесів (мислення, пам’яті, 
уваги, уяви, відчуттів, сприймання).

специфіка оволодіння дошкільником інозем-
ною мовою тісно пов’язана з безпосередністю його 
сприймання, відкритістю до спілкування, певною 
спонтанністю в опануванні нового знання. відомо: 
вік від народження до 6 (7) років є сензитивним 
періодом для мовленнєвого розвитку особистості, 
яка зростає і розвивається. численні дослідження 
психологів, лінгвістів і педагогів засвідчують, що 
в цьому віці діти навчаються говорити майже без 
проблем. це стосується як рідної, так і нерідної 
(другої) мови [4].

Запорукою успішного оволодіння малятами іно-
земною мовою є врахування педагогами в освітній 
роботі з ними анатомо-фізіологічних і психічних 
особливостей дітей. Без цього неможливо пра-
вильно визначити найбільш оптимальний час, 
коли варто починати знайомити дитину з іншою 
мовою, обрати найбільш раціональні форми, 
методи, прийоми та засоби навчання, дозувати 
матеріал. ось чому вкрай важливо, щоб форму-
вання навичок правильної звуковимови почи-
налося з дошкільного віку, а самі педагоги, які 
навчають дітей іноземної мови, вільно володіли 
розмовним мовленням і мали бездоганну вимову, 
інтонування. це унеможливить звикання дітей 
до неправильного вимовляння звуків, слів, фраз 
нерідною мовою, застереже дорослих від сумної 
необхідності згодом переучувати, виправляти їх.

Щодо особливостей сприймання дітей іно-
земної мови, то для психічного розвитку дитини 
дошкільного віку характерні швидкий темп і зна-
чна інтенсивність (відбуваються істотні якісні 
зрушення у процесах сприймання, пам’яті, мис-
лення, уваги, уяви, зароджується довільна регу-
ляція поведінки тощо). так, пам’ять дошкільняти 
має величезні можливості. одна з найважливіших 
передумов успішного навчання іноземної мови ‒ 
увага дошкільнят. діти цього віку ще не мають 
стійкої цілеспрямованої уваги, не можуть трива-
лий час зосереджуватися на одному завданні [5].

Як уже зазначалося, актуальним є питання 
щодо вибору оптимального часу початку навчання 
дошкільнят іноземної мови. цей вибір зумовлю-
ється середовищем, у якому виховується малюк 
(сім’єю, закладом дошкільної освіти). враховуючи 
це, навчання дитини другої мови можна розпочи-
нати у різні строки. варто зазначити, що більшість 
дошкільнят починають вивчати іноземну мову 
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з радістю, охоче, проте доволі швидко (вже через 
кілька занять) у переважної частини малят цей 
інтерес слабшає, згасає. це пояснюється несформо-
ваністю у дітей мотивації до такого навчання, осно-
вою якого було б розуміння, чим важливе знання 
іноземної мови для подальшого дорослого життя [4].

впродовж останнього часу навчання інозем-
ної мови у період дошкільного дитинства стало 
вельми популярним і здійснюється за розрізне-
ними авторськими програмами та методиками (які 
мають право на існування в освітньому просторі 
дошкілля). відповідно до визначеної мети осно-
вними завданнями навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку є: виховання інтересу, поваги, 
толерантності та ціннісного ставлення до культури, 
традицій і звичаїв народів, які розмовляють іншою 
мовою; ознайомлення з елементами соціокультури 
іншомовних країн; прищеплення елементарних 
навичок усного мовлення (аудіювання, говоріння); 
створення умов для оволодіння елементарним 
умінням спілкуватися іноземною мовою у межах 
комунікативного мінімуму, пов’язаного зі світом 
дитинства; сприяння набуттю початкових лінгвіс-
тичних знань; розвиток мовленнєвих здібностей; 
залучення дитячого досвіду спілкування рідною 
мовою для навчання спілкуватися іноземною; 
виховання культури та відкритості спілкування [4].

основна форма організації роботи з навчання 
дошкільнят іноземної мови ‒ це заняття. опти-
мальна частотність проведення цих занять на тиж-
день ‒ від 2-3 (якщо заняття має форму гурткової 
роботи ‒ за значної кількості сформованих підгруп 
дітей) до 4 (якщо кількість підгруп незначна і може 
передбачатися заняття з кожною дитиною у гра-
фіку роботи педагога; а також у тому разі, якщо 
заняття проводить безпосередньо вихователь із 
дітьми своєї вікової групи) [7].

визначаючи місце занять з іноземної мови 
у режимі дня Здо, доцільніше орієнтуватися на 
час, відведений для ігор і самостійної діяльності 
дітей, і планувати проведення цих занять у другій 
половині дня (до вечері). вихователь, який сам 
навчає іноземної мови дітей своєї вікової групи, 
може доцільніше передбачати час для відповід-
них занять із ними протягом дня (з однією підгру-
пою ‒ у першій половині дня, з іншою ‒ у другій), 
обов’язково дотримуючись норм навчального 
навантаження (зокрема з дітьми старшої групи 
проводяться не більше трьох занять на тиждень 
у першій половині дня). отже, розклад занять 
з іноземної мови має узгоджуватися з розкладом 
основних занять за певними віковими групами 
та з розкладом роботи гуртків інших профіль-
них напрямів. це робиться для того, щоб раціо-
нальніше використовувати приміщення в закладі 
дошкільної освіти й не дублювати ті види діяль-
ності та завдань, на яких будуються навчальні 
заняття за чинною програмою розвитку, навчання 

і виховання дошкільнят, а також задля врегулю-
вання фізичних і психічних навантажень на дітей 
з урахуванням перебігу їхньої працездатності 
впродовж дня.

Педагогові варто пам’ятати: досягненню вищої 
результативності, максимальному виявленню 
нахилів і здібностей вихованців, дієвішому осо-
бистісному підходу до розвитку й навчання кожної 
дитини сприяє оптимальна наповнюваність під-
груп ‒ у них має бути по 6-8 малят (до 10). Підгрупи 
для занять іноземною мовою комплектуються 
з огляду на попит батьків, а найголовніше ‒ з ура-
хуванням зацікавлень, бажань і здібностей самих 
дітей. Будь-яка примусовість у залученні їх до 
відвідування занять із іноземної мови виключа-
ється, особливо в тих випадках, коли ця додаткова 
освітня послуга надається на платній основі [4].

Провідним методом і засобом навчання та 
вправляння на заняттях з іноземної мови висту-
пають дидактичні ігри на основі елементарної 
лексики дитячого спілкування. Природного харак-
теру мотивації мовленнєвої діяльності дитини на 
заняттях із вивчення іноземної мови надає гра 
як провідний вид діяльності дошкільняти. мета 
ігрової діяльності на цих заняттях ‒ зробити їх 
цікавими, бажаними для дитини, активізувати 
резерви мимовільного та потенціал довільного 
запам’ятовування й осмислення в межах ігрового 
контексту, досягти успіху в розв’язанні комуніка-
тивних завдань іншомовними засобами [3].

організовувати заняття з іноземної мови 
в закладі дошкільної освіти краще як специфічну 
цільову ігрову діяльність, куди входять сюжетно-
рольові, театралізовані, дидактичні (словесні, 
настільно-друковані, з іграшками та картинками та 
ін.), рухливі, комп’ютерні, музичні ігри. ці ігри, зумов-
лені рядом правил, отримують у своєму перебігу 
лаконічне словесне вираження і пропонують дітям 
для багаторазового повторення по кілька мовлен-
нєвих зразків, чим забезпечують варіативно-ситуа-
тивне вправляння у слуханні та говорінні. доцільно 
варіювати ігрові завдання, щоб забезпечити засво-
єння дітьми більшого обсягу мовленнєвого мате-
ріалу, формування міцніших початкових навичок 
монологічного та діалогічного мовлення.

варто зазначити, що на кожному занятті з іно-
земної мови слід широко застосовувати різнома-
нітну наочність, для кращого запам’ятовування 
дітьми мовленнєвого матеріалу і як засіб семан-
тизації (з’ясування значення слів, зворотів тощо). 
варто, зокрема, надавати перевагу предметній 
наочності (іграшкам, реальним речам, макетам) та 
ілюстративній (картинам, ілюстраціям, слайдам, 
кадрам діафільмів та ін.). Показ може супрово-
джуватися мімікою, жестами, певним рухом, дією, 
що сприяє кращій семантизації слів. надзвичайно 
цінним у такій роботі є елемент здогаду ‒ він заці-
кавлює дітей, розвиває самостійне мислення [4].
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Значне місце у навчанні дошкільнят іноземної 
мови посідає використання пісеньок, віршиків, 
лічилок та інших малих літературних форм. діти 
емоційніше сприймають римований текст, легше 
й міцніше запам’ятовують його. Щоб уникнути 
механічного запам’ятовування й відтворювання 
віршів без усвідомлення їхнього змісту, важливо 
закріплювати потрібні для активізації лексичного 
запасу слова та зразки мовлення поза віршовано-
пісенним контекстом у спеціально дібраних мов-
них вправах та іграх. Під час розучування малих 
віршованих і пісенних форм також доцільно спи-
ратися на наочність [2].

Педагоги мають право на вияв творчості 
у виборі навчальних програм, на варіативний роз-
поділ навчального матеріалу та використання різ-
них форм, методів і прийомів, засобів навчання 
дошкільнят іноземної мови.

Висновки. отже, вивчення дітьми другої іно-
земної мови сприяє психічному, розумовому та 
соціальному розвитку. сьогодні представлено 
чимало методів і засобів вивчення іноземної мови, 
кожен із яких має як позитивні, так і негативні сто-
рони. але правильний підбір методів, їх вдале 

поєднання сприяє активізації мовлення дитини та 
готує її до вивчення іноземних мов у школі.
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Розділ 7.  
інфоРмаційно-комунікаційні технології в освіті

ПОНяТТя «ВІРТуАльНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВиЩЕ» 
у СуЧАСНІЙ ВІТЧиЗНяНІЙ ТА ЗАРуБІЖНІЙ лІТЕРАТуРІ
THE CONCEPT OF “VIRTUAL INFORMATION AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT” IN MODERN DOMESTIC AND FOREIGN LITERATURE

Стаття присвячена актуальній проблемі 
інформатизації освітнього процесу і під-
готовки майбутніх учителів. У статті 
розглядається поняття «віртуальне 
інформаційно-освітнє середовище», аналі-
зуються різні підходи до його розуміння, які 
представлені у зведеній таблиці. На основі 
аналізу наукової літератури дається визна-
чення досліджуваного поняття з погляду 
системного підходу. Віртуальне інформа-
ційно-освітнє середовище трактується 
авторами як цілісна організована система 
різноманітних ресурсів (інформаційні, 
дидактичні, технологічні) і форм інтеракції 
(синхронна, асинхронна; очна, дистанційна; 
комп’ютерна, телекомунікаційна) освіт-
ніх суб’єктів, спрямованих на формування 
їхньої індивідуальної освітньої траєкторії. 
Віртуальне інформаційно-освітнє серед-
овище створюється у взаємодії освіт-
ніх суб’єктів і не існує поза комунікацією 
між ними, а технічні засоби чи електро-
нні посібники є лише його елементами. 
Автори висвітлюють переваги застосу-
вання віртуального інформаційно-освіт-
нього середовища у процесі підготовки 
майбутніх учителів, серед яких зазнача-
ються: підвищення ефективності освіт-
нього процесу; інтенсифікація процесу 
пізнання й міжособистісної інтерактивної 
комунікації; економія студентського часу; 
індивідуалізація освітнього процесу; фор-
мування інформаційної культури майбут-
нього вчителя; продуктивність засвоєння 
навчального матеріалу завдяки доступу до 
тренажерів, сайтів. Зазначаються також 
перешкоди в запровадженні віртуального 
інформаційно-освітнього середовища 
в освітньому процесі, як-от: низький рівень 
комп’ютеризації закладів вищої освіти 
і самих освітніх суб’єктів; низька кількість 
і якість необхідних програмних продуктів; 
недооцінка ролі віртуального інформаційно-
освітнього середовища у професійному 
становленні майбутніх учителів і відсут-
ність економічних стимулів.
Ключові слова: віртуальне інформаційно-
освітнє середовище, система підготовки 

майбутніх учителів, комп’ютеризація, 
інформатизація, освітня траєкторія.

The article is devoted to the actual problem of 
informatization of the educational process and 
preparation of future teachers. The article deals 
with the concept of “virtual information and 
educational environment”, analyzes different 
approaches to its understanding, which are pre-
sented in the summary table. On the basis of the 
analysis of scientific literature, the definition of the 
studied concept in terms of a systematic approach 
is given. The virtual information and educational 
environment is interpreted by the authors as a 
coherent organized system of various resources 
(information, didactic, technological) and forms of 
interaction of educational entities (synchronous, 
asynchronous; full-time, remote; computer, tele-
communication) aimed at forming their individual 
education. A virtual information and educational 
environment is created in the interaction of edu-
cational entities and does not exist outside of com-
munication between them, and technical means 
or electronic manuals are only its elements. 
The authors highlight the benefits of using a vir-
tual information and educational environment in 
the process of preparing future teachers, which 
include: improving the efficiency of the educational 
process; intensification of the process of cognition 
and interpersonal interactive communication; 
saving student time; individualization of the edu-
cational process; formation of information culture 
of the future teacher; productivity of mastering of 
educational material at the expense of access 
to simulators, sites. There are also obstacles to 
the introduction of a virtual information and edu-
cational environment in the educational process, 
such as: low levels of computerization of higher 
education institutions and the educational entities 
themselves; low quantity and quality of necessary 
software products; underestimation of the role of 
the virtual information and educational environ-
ment in the professional development of future 
teachers and the lack of economic incentives.
Key words: virtual information and education 
environment, future teacher training system, 
computerization, informatization, educational 
trajectory.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
у рекомендаціях парламентських слухань на тему: 
«реформи галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій та розвиток інформаційного простору 
україни», які схвалено постановою верховної 
ради україни від 31 березня 2016 р. № 1073–VIII, 
зазначається, що «з метою переходу на інновацій-
ний шлях розвитку країни необхідно забезпечити 
трансформацію національної освітньої політики 

через прискорення запровадження ікт та розви-
ток національних інформаційних ресурсів у сфері 
освіти» [11]. тому вектор вітчизняних освітніх 
реформ повинен спрямовуватися на підготовку 
фахівця, який ефективно виконуватиме свої про-
фесійні функції та буде конкурентоспроможним 
в умовах стрімкої інформатизації суспільства й 
переходу до віртуальної моделі освіти. майбутній 
учитель повинен вільно орієнтуватися у світовому 
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інформаційному просторі, аналізувати великий 
обсяг інформації та бути здатним до освіти про-
тягом усього життя.

Проте між об’єктивно зростаючими суспіль-
ними вимогами й фактичною готовністю майбутніх 
учителів до навчання у віртуальному інформа-
ційно-освітньому середовищі наявні суперечності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема створення віртуального середовища 
під час навчання у Зво не є новою. окремі її 
аспекти досить широко представлені як у вітчиз-
няній, так і в закордонній науковій літературі. 
останнім часом предметом наукових досліджень 
є віртуальне освітнє середовище як невід’ємний 
компонент сучасної системи освіти (м. вайндорф-
сисоєва [4]), як інноваційна складова частина 
навчального процесу у вищій школі (м. скура-
тівська, с. Попадюк [12]), як складник дистанцій-
ного навчання (Ю. Фальштинська [17]); переваги 
і недоліки віртуального навчального середовища 
(о. архіпова [1]); психологічні особливості вір-
туального освітнього середовища (м. смуль-
сон [13]), історія виникнення, класифікація та 
функції інформаційно-освітнього середовища 
навчання (н. тверезовська, д. касаткін [14]); ство-
рення віртуального навчального середовища 
засобами сучасних інтернет-сервісів (к. телятник, 
і. сокол [15]); сутність та психолого-педагогічні 
умови створення віртуального навчального сере-
довища (в. терещук [16]) тощо.

серед закордонних дослідників організації 
навчання засобами віртуального освітнього сере-
довища можна виділити таких, як: кеннет лінч, 
джеймс Боксалл, джулі кесбі [19], джингфан 
Фенг [20], Фенгру Хуанг, Хуей лін, Бін чен [21] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. аналіз сучасної вітчизня-
ної та закордонної наукової літератури свідчить 
про наявність великої кількості підходів до розу-
міння сутності поняття «віртуальне інформаційно-
освітнє середовище», про відсутність єдності 
у визначенні цього поняття та його змісту, що гово-
рить про складність феномену, що досліджується.

окрім того, в українському науковому просторі 
приділено недостатньо уваги проблемі підготовки 
студентів за допомогою віртуального інформа-
ційно-освітнього середовища. незважаючи на те, 
що деякі електронні інформаційні ресурси й еле-
менти віртуального освітнього середовища (елек-
тронна пошта, чати, форуми, блоги, комп’ютерні 
мультимедійні програми, електронні посібники, 
тренажери, медіаресурси) використовуються під 
час дистанційного й очного навчання, вони мають 
фрагментарний несистематичний характер через 
відсутність методологічної бази.

Мета статті – теоретичне узагальнення під-
ходів науковців до визначення сутності поняття 
«віртуальне інформаційно-освітнє середовище» 

та формулювання власного визначення. також 
визначення переваг створення віртуального 
інформаційно-освітнього середовища під час під-
готовки майбутніх учителів, а також перешкод.

Виклад основного матеріалу. Поступовий 
перехід освіти від знаннєвої до віртуальної моделі, 
її розвиток в умовах стрімкої інформатизації сус-
пільства зумовили появу нових термінів у науко-
вому дискурсі, як-от: «віртуальне освітнє серед-
овище», «віртуальне навчальне середовище», 
«інформаційно-освітнє середовище», «інфор-
маційно-навчальне середовище», «навчально-
інформаційне середовище» тощо.

автори пропонованої публікації мають досвід 
інтерактивної онлайн-взаємодії зі студентами 
в середовищі Google Classroom [3], яке дає змогу: 
забезпечити єдність аудиторної й позааудитор-
ної роботи (групова, самостійна, індивідуальна 
тощо); реалізувати ефективну взаємодію суб’єктів 
навчання в режимі реального часу через: ство-
рення завдання для кожного конкретного курсу 
і групи з гіперпокликанням на мультимедійний 
контент; редагування та коментування стану 
виконання завдань студентами; об’єднання окре-
мих завдань у тематичні модулі; публікацію ого-
лошення, запитання, інформаційних дайджестів 
тощо; здійснення контролю за індивідуальним 
виконанням завдань студентами як в аудиторний, 
так і в позааудиторний час; установлення термінів 
виконання кожного завдання; коментування пере-
глянутого мультимедійного контенту, запропоно-
ваного до завдань; оцінення навчальних досяг-
нень студентів; копіювання навчальних досягнень 
до таблиці Google для створення статистичних зві-
тів, наочного моніторингу якості навчання.

оскільки в межах Google Classroom відбува-
ється взаємодія всіх суб’єктів навчання («студент – 
студент», «студент – студентська група», «викла-
дач – студент», «викладач – студентська група») 
не тільки за дистанційного навчання (навчальна 
комунікація поза Зво), а й за традиційного очного 
(навчальна комунікація в межах Зво) з використан-
ням електронної пошти, електронних конференцій 
та інших комунікаційних засобів мережі інтернет 
(Docs, Drive, Presentations, YouTube, Presentations, 
Maps, Earth, Sheets, Forms тощо) [18], то вважаємо 
за доцільне використовувати поняття «віртуальне 
інформаційно-освітнє середовище».

Перш ніж сформулювати сутність досліджува-
ного нами поняття, уважаємо за необхідне роз-
глянути визначення, які пропонують науковці для 
означення суміжних понять: «віртуальне освітнє 
середовище», «віртуальне навчальне середо-
вище», «інформаційно-освітнє середовище»  
та ін. (табл. 1).

З таблиці 1 видно, що поняття «середовище» 
іноді тлумачать як «умови інформаційного обміну», 
«інформаційний простір», «інформаційний зміст 



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

169

  ІнформацІйно-комунІкацІйнІ технологІї в освІтІ

таблиця 1
Підходи науковців до сутності досліджуваного поняття

Вживане 
поняття Дослідники Дефініція

«віртуальне 
освітнє 

середовище»

м. вайндорф-
сисоєва [4]

інформаційний зміст і комунікативні можливості локальних, корпоративних 
і глобальних комп’ютерних мереж, які формуються і використовуються для 
освітніх цілей усіма учасниками освітнього процесу

т. Журавель  
та н. Хайдарі [5]

відкрита система, у рамках якої на основі застосування технологій віртуаль-
ної реальності забезпечується ефективне інтерактивне самонавчання в освіт-
ньому процесі

м. скуратівська та 
с. Попадюк [12]

організована система інформаційних, технологічних, дидактичних ресурсів, 
різних форм комп’ютерної та телекомунікаційної інтеракції освітніх суб’єктів

«віртуальне 
навчальне 

середовище»

о.  архіпова [1]
програмна система, створена для підтримки дистанційного навчання з наголо-
сом саме на навчанні, на відмінну від керованого навчального середовища, 
якому властивий акцент на управлінні процесом навчання

в. терещук [16]
імерсивне, спеціально організоване навчальне середовище, що відзначається 
наближеністю до реальності, психологічною достовірністю сприйняття та спря-
мованістю на досягнення навчальних цілей

Ю. Фальштинська 
[17]

система управління навчальним процесом, яка створена для навчальної діяль-
ності студентів і забезпечує необхідне поповнення й ресурси для поширення 
знань успішного навчання

джингфан Фенг 
[20]

моделювання методу навчання, моделі мислення, способу пізнання та засобів 
контролю в реальному навчальному середовищі

«інформа-
ційно-освітнє 
середовище»

о. іванова [6] інформаційний простір, який дозволяє кожній людині отримувати інформацію 
в тому обсязі, який необхідний їй для саморозвитку

о. обдалова [10]
умови інформаційного обміну, які забезпечуються за допомогою програмних 
засобів, що спрямовані на задоволення освітніх потреб користувачів, створювані 
взаємопов’язаними між собою умовами інформаційного обміну освітніх закладів

«інфор-
маційно-

навчальне 
середовище»

і. Белишева [2]

система, яка відображає взаємозв’язок умов і має такі риси, як: доступність 
інформаційного ресурсу для всіх суб’єктів педагогічного процесу; інтерактивний 
характер середовища, що ґрунтується на комунікаціях, насиченості освітніми 
ресурсами, можливістю змінювати цілі, методи, форми організації навчання; 
асинхронність використання, можливість зберігати й накопичувати інформацію

д. качалов [8]

відкрита система, яка акумулює в собі цілеспрямовано створювані організа-
ційно-педагогічні, процесуально-технологічні, інформаційні ресурси та на єди-
них ціннісно-цільових підставах забезпечує інноваційність як засіб і механізм 
формування компонентів педагогічної культури, формування суб’єктної позиції 
вчителів і змістовне наповнення форм, методів і прийомів, технологій, спрямо-
ваних на формування педагогічної культури студентів вишу – майбутніх учителів

«навчально-
інформа-

ційне серед-
овище»

с. лещук [7]
система інформаційно-комунікаційних і традиційних засобів, спрямованих на 
організацію та проведення навчального процесу, орієнтованого на особистісне 
навчання в умовах інформаційного суспільства

«електронне 
навчальне 

середовище»

кеннет лінч, 
джеймс Боксалл, 
джулі кесбі [19]

матеріали онлайн-курсів, які використовуються для підтримки традиційного 
навчання і подаються в мережі інтернет

«віртуальне 
навчальне 

середовище»

Фенгру Хуанг,  
Хуей лін,  

Бін чен [21]

концепція віртуального світу, яка посилалася на реальний світ і представлена 
у п’яти таких типах: інтернет-простір, простір даних, 3D-графічний простір, осо-
бистісний перцептивно-когнітивний простір і соціальний простір

і можливості», але більшість визначень тракту-
ється з позиції системного підходу, відповідно до 
якого середовище є системою взаємопов’язаних, 
взаємозумовлених компонентів, що утворюють 
єдине ціле, яке виконує якісно нову функцію, 
не притаманну окремим її елементам. услід за 
м. скуратівською та с. Попадюком уважаємо, що 
досліджуване середовище «утворюється освіт-
німи суб’єктами, а не технічними засобами чи 
електронними посібникам, тому існування його 
поза комунікацією студентів, викладачів, фасилі-
таторів, адміністраторів, розробників дистанцій-
них курсів тощо неможливе» [12, с. 252].

не заперечуючи визначень, даних іншими авто-
рами, вживатимемо поняття «віртуальне інфор-
маційно-освітнє середовище», оскільки в такому 
середовищі кардинально змінюється характер 
взаємодії всіх суб’єктів навчання. ми навмисне 
уникаємо терміна «навчання», оскільки розгля-
даємо його як активну пізнавальну діяльність, під 
час якої студенти під керівництвом викладача ово-
лодівають знаннями, уміннями, навичками й роз-
вивають пізнавальні сили і здібності. Залучення 
майбутнього вчителя до віртуального інформа-
ційно-освітнього середовища передусім передба-
чає зміну ролі викладача з керівника й ментора на 
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фасилітатора й модератора, який допомагає сту-
дентові визначити індивідуальну освітню траєк-
торію, спланувати персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу.

отже, під «віртуальним інформаційно-освітнім 
середовищем» розуміємо цілісну організовану 
систему різноманітних ресурсів (інформацій-
них, дидактичних, технологічних) і форм інтер-
акції (синхронної, асинхронної; очної, дистанцій-
ної; комп’ютерної, телекомунікаційної) освітніх 
суб’єктів, спрямованих на формування їхньої інди-
відуальної освітньої траєкторії.

Висновки. Зауважимо, що навчально-виховний 
процес, організований за допомогою віртуального 
інформаційно-освітнього середовища, є подібним 
за структурою до традиційного й охоплює ціле-
мотиваційний, змістово-операційний, емоційно-
вольовий, оцінно-результативний компоненти, але 
реалізуються вони за допомогою комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчальної комунікації та 
комп’ютерно-орієнтованих засобів навчальної 
діяльності. на відміну від традиційного навчання 
він має низку переваг: підвищення ефективності 
освітнього процесу завдяки інтенсифікації про-
цесу пізнання й міжособистіної інтерактивної кому-
нікації [9]; постійний доступ до мультимедійного 
контенту як у Google Classroom, так і за його меж-
ами; заощадження часу студента через відсутність 
необхідності опрацьовувати навчальний матеріал 
«уручну»; індивідуалізація освітнього процесу; 
формування інформаційної культури майбутнього 
вчителя; продуктивніше засвоєння навчального 
матеріалу завдяки доступу до тренажерів, сайтів.

Попри очевидну низку переваг віртуального 
інформаційно-освітнього середовища застосу-
вання його серед студентської й викладацької 
спільноти відбувається повільно. ми вважаємо, 
що така ситуація склалася деякою мірою через 
низький рівень комп’ютеризації як закладів вищої 
освіти, так і самих освітніх суб’єктів. Залежно 
від специфіки навчальної дисципліни кількість 
і якість необхідних програмних продуктів може 
бути досить низькою. також має місце недооцінка 
ролі віртуального інформаційно-освітнього сере-
довища у професійному становленні майбутніх 
учителів і відсутність економічних стимулів.

Перспективи подальших розвідок ми вбача-
ємо в обґрунтуванні дидактичного потенціалу вір-
туального інформаційно-освітнього середовища, 
розробленні методичних і дидактичних принципів 
застосування віртуального інформаційно-освітнього 
середовища у процесі підготовки майбутніх учителів.
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СВІТОВиЙ І ВІТЧиЗНяНиЙ ДОСВІД ВиКОРиСТАННя  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМуНІКАЦІЙНиХ ТЕХНОлОГІЙ у НЕФОРМАльНІЙ 
ОСВІТІ З уПРАВлІННя ПРОЕКТАМи СПІВРОБІТНиКІВ ІТ-КОМПАНІЙ
wORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE IN ICT USING  
FOR NON-FORMAL EDUCATION IN THE PROJECT MANAGEMENT  
BY EMPLOYEES OF IT COMPANIES

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем – використанню інформаційно-
комунікаційних технологій у неформаль-
ній освіті з управління проектами співро-
бітників ІТ-компаній. Виокремлено шість 
ключових напрямів розвитку безперервної 
неформальної освіти, визначених Меморан-
думом про безперервну освіту Комісії Євро-
пейського Союзу: нові базові знання і навички 
для всіх, збільшення інвестицій у розвиток 
людських ресурсів, інноваційні методики 
навчання і вивчення, нова система оцінки 
отриманої освіти, розвиток наставни-
цтва і консультування, наближення освіти 
до місця проживання. Досліджено необхід-
ність використання інформаційно-комуні-
каційних технологій у неформальній освіті 
ІТ-компаній, довгострокових перспектив 
розвитку ІТ-галузі в Україні, підходів і бази 
інструментів інформаційно-комунікацій-
них технологій, що використовуються 
в ІТ-компаніях країн Європи й України, базо-
вих рушіїв для стимулювання впровадження 
інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у неформальній освіті співробітників 
ІТ-компаній. Узагальнено, що передумовами 
необхідності використання інформаційно-
комунікаційних технологій є, насамперед, 
потреба у швидкому засвоєнні матеріалу 
для підвищення компетентностей мене-
джерів проектів ІТ-компаній у неформальній 
освіті. Викладено основні вимоги до ключо-
вих компетентностей менеджерів з управ-
ління проектами ІТ-компаній. Шляхом аналізу 
досвіду європейських країн (Великої Британії, 
Нідерландів, Німеччини, Данії) окреслено цілу 
низку підходів до підвищення кваліфікацій 
співробітників ІТ-компаній із використанням 
широкого спектра хмарних сервісів, про-
грамно-імітаційних комплексів, додатків та 
інших інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, що вдосконалюють процес формування 
компетентностей менеджерів ІТ-компаній, 
а отже, допомагають поєднати нефор-
мальну освіту з робочим процесом спеціаліс-
тів без виникнення істотних ризиків зриву 
робочого процесу. Зроблено висновок про 
необхідність подальшого вивчення викорис-
тання інформаційно-комунікаційних техно-
логій у неформальній освіті ІТ-компаній із 
метою виявлення факторів ризику впрова-
дження інформаційно-комунікаційних техно-
логій у неформальній освіті.
Ключові слова: ІТ-компанія, неформальна 
освіта, порівняння, програмно-імітаційні 

комплекси, інформаційно-комп’ютерні тех-
нології, управління проектами.

The 6 key messages of lifelong non-formal learn-
ing were highlighted based on the announced 
taking actions on lifelong learning in the Memo-
randum on Lifelong Learning by Commission of 
the European communities: New basic skills for 
all, more investment in human resources, inno-
vation in teaching and learning, valuing learning, 
rethinking guidance and counselling, bringing 
learning closer to home. The article devotes to 
one of the topical problems – using of Information 
and communications technology in non-formal 
education for project management by employees 
of IT companies. In particular, the analysis was 
performed for the actual need in ICT using for 
non-formal education, long-term prospective of 
the IT area growth investigated. Key approaches 
and tooling-base which are in use by IT compa-
nies in the European countries and Ukraine were 
researched and based on those key drivers for 
stimulating of introduction of ICT usage in non-
formal education of IT companies were high-
lighted. It was generalized that key prerequisites 
for ICT using belong to the critical need in the fast 
learning process arranging which is in fact aims 
increasing of project managers competences 
and skills in the IT companies while running of 
non-formal education. These are required in the 
high-technological IT area especially considering 
the high workload pressure for employees of IT 
companies. Based on the performed analysis of 
experience from the European countries (Great 
Britain, Netherlands, Germany, Denmark) the 
wide range of approaches for development of 
employees’ competences was researched, such 
as using of cloud services, programs, simulations, 
applications and other information and commu-
nications technology which seriously improves 
building of the expertise of the project managers 
in IT companies and helps with the successful 
joining of educational and working processes of 
the IT companies without serious risks for working 
process. The need to continue of deep research 
in area of ICT using in non-formal education was 
concluded. It is going to aim for observing of 
potential risks from the ICT introduction in non-for-
mal education in IT companies and determining 
of the factors which might lead to its successful 
using in IT companies of Ukraine.
Key words: IT companies, non-formal educa-
tion, comparison, business simulations, infor-
mation and communications technology, project 
management.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
динаміка розвитку іт-галузі в україні [1] та 
постійна вимога до вдосконалення компетентнос-
тей іт-спеціалістів актуалізують необхідність без-
перервного удосконалення знань як в особистому, 
так і в професійному житті. у зв’язку з цим нефор-
мальна освіта стає важливим фактором підтримки 

та розвитку необхідного рівня знань, умінь і нави-
чок, які визначаються відповідно до вимог, що існу-
ють і постійно змінюються в іт-галузі.

нині перед керівництвом іт-компаній постає 
важливе питання запровадження, мотивації та вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій 
(далі – ікт) у неформальній освіті співробітників. 
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Швидкі темпи технологічного розвитку створю-
ють передумови для накопичення, створення й 
оновлення підходів і методів розробки програм-
ного забезпечення та сервісів. Зокрема, постійно 
з’являються інноваційні підходи до використання ікт 
як основного рушія, що забезпечує зручний доступ 
до неформальної освіти у світі. використання ікт 
у неформальній освіті іт-компаній має на меті:

1) автоматизацію підтримки актуальності 
даних і їх оптимізацію для вивчення співробітни-
ками іт-компаній;

2) мотивацію співробітників щодо їх залучення 
для використання ікт у неформальній освіті;

3) автоматизацію збору, обробки даних, 
пов’язаних з отриманням неформальної освіти за 
допомогою ікт;

4) контроль та оптимізацію процесу викорис-
тання впровадженого ікт співробітниками.

Як наслідок, керівництво іт-компаній як бізнесу, 
зацікавленого в отриманні кваліфікованих кадрів, 
впроваджує ікт для підвищення рівня нефор-
мальної освіти на базі власних компаній або із 
залученням консалтингових компаній, освітніх 
онлайн-сервісів, які набувають неабиякого впливу 
на становлення неформальної освіти у світі.

необхідність модернізації безперервної про-
фесійної освіти фахівців підкреслюється у нор-
мативних документах: Законі україни «Про 
вищу освіту» [8], національній стратегії роз-
витку освіти в україні на період до 2021 р. [11], 
Законі україни «Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в україні на 2007-
2015 рр.» [10], Законі україни «Про національну 
програму інформатизації» [9]. Проте основним 
і найзначнішим документом є меморандум про 
безперервну освіту комісії Європейського союзу 
від 30 жовтня 2000 р. [2], в якому було визначено 
шість ключових напрямів розвитку безперервної 
неформальної освіти:

1) Нові базові знання і навички для всіх мають 
на меті гарантування загального безперервного 
доступу до освіти з метою вдосконалення й отри-
мання умінь і навичок, необхідних в інформацій-
ному суспільстві.

2) Збільшення інвестицій у розвиток люд-
ських ресурсів задля підняття найважливішого 
надбання Європи – людського потенціалу.

3) Інноваційні методики навчання і вивчення 
мають на меті розробку нових технологій навчання 
для системи безперервної освіти.

4) Нова система оцінки отриманої освіти має 
на меті докорінні зміни у підходах до розуміння 
і визнання навчальної діяльності та її результатів, 
зокрема й у сфері неформальної освіти.

5) Розвиток наставництва і консультування 
має на меті забезпечення вільного доступу до 
освітнього матеріалу, консультацій і рекомендацій 
кожному індивіду протягом усього життя.

Наближення освіти до місця проживання має 
на меті наближення можливості отримання освіти 
до місця проживання та роботи індивідів за допо-
могою навчальних мереж і консультаційних пунк-
тів із використання сучасних ікт [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в україні накопичено достатній кадровий потен-
ціал для розвитку педагогічної науки щодо впро-
вадження та використання ікт в неформальній 
освіті. насамперед використання ікт у нефор-
мальній освіті відображено у працях науковців 
в.Ю. Бикова, а.Ф. верланя, н.в. морзе, Ю.с. рам-
ського, о.в. співаковського, о.м. спіріна, П.в. сте-
фаненка, Ю.в. триуса та багатьох інших. Проте 
аналіз змісту вищезгаданих наукових досліджень 
дає підстави стверджувати, що проблема нефор-
мальної освіти в управлінні проектами іт-компаній 
не була предметом окремого наукового дослі-
дження в україні, а отже, необхідно дослідити 
закордонний досвід і поточний стан використання 
ікт в неформальній освіті іт-компаній україни 
задля визначення найбільш доцільних практик, які 
потребують екстраполяції до реалій формування 
неформальної освіти в іт-компаніях україни.

виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. нині швидкі темпи росту попиту на 
іт-послуги у світі вимагають істотного зростання 
кількості працівників, залучених у іт-галузь, і під-
вищення їх кваліфікаційного рівня для утримання 
гідних конкуруючих позицій у світі.

Збільшення кількості працівників, зміна напря-
мів і способів розробки програмного забезпечення 
та надання послуг у сфері іт вимагає застосування 
найновітніших підходів в управлінні проектами, що 
розробляються. Задля цього менеджери іт-компаній 
намагаються підтримувати постійний розвиток своїх 
компетентностей, насамперед із застосуванням ікт, 
які спрощують доступ до матеріалів, необхідних 
у процесі здобуття неформальної освіти.

З огляду на вищезазначене метою статті є 
огляд можливостей використання ікт у нефор-
мальній освіті співробітників іт-компаній.

Виклад основного матеріалу. варто відзна-
чити, що на базі сучасних технологій створено 
велику кількість програмного забезпечення та 
сформовано ланку процесів, які використовуються 
в управлінні проектами іт-компаній.

нині до менеджера проектів в іт-компаніях 
висуваються такі ключові вимоги:

- знання й уміння у сфері розробки програм-
ного забезпечення;

- знання платформ, що застосовуються;
- знання й уміння з управління проектами;
- знання й уміння у сфері лідерства та лідер-

ських якостей;
- знання й уміння з управління роботою 

команд, командною роботою;
- знання і вміння з вирішення конфліктів;
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- знання із психології та філософії;
- знання й уміння з використання програмних 

додатків і сервісів, які дозволяють автоматизувати 
управління проектами;

- знання внутрішніх процесів іт-компанії;
- знання іноземних мов тощо.
Як видно з наведеного вище списку, управління 

проектами в іт-компаніях вимагає широкого спектра 
знань та умінь, а отже, для постійного підвищення 
кваліфікацій співробітників іт-компанії вважають 
за необхідне насамперед підтримувати достатній 
рівень знань, умінь і навичок менеджера проектів, 
потрібних для досконалого управління проектами.

визначним етапом глобальної технологізації 
європейських країн стала поява сучасних телеко-
мунікаційних мереж і їхня інтеграція з інформацій-
ними технологіями, тобто поява ікт. вони стали 
основою для створення новітньої інформаційної 
сфери. об’єднання комп’ютерних систем і гло-
бальних телекомунікаційних мереж зробило мож-
ливим створення і розвиток інфраструктури, яка 
зв’язує нині все людство.

робота іт-компаній тісно пов’язана з викорис-
танням ікт, адже розробка програмного забез-
печення, його підтримка та консультування зде-
більшого виконується із застосуванням сучасних 
ікт. насамперед варто відзначити, що іт-компанії 
країн Європи розуміють необхідність безперерв-
ної освіти своїх співробітників і саме тому прова-
дять фінансування щодо розробки, використання 
та впровадження неформальної освіти на базі 
іт-компаній із використанням ікт.

Зокрема, можна виділити досвід великої Брита-
нії, де бізнес відкрито фінансує як традиційну освіту, 
так і неформальну. у нідерландах, Франції та данії 
використовують кооперативне фінансування, коли 
неформальна освіта фінансується коштами біз-
несу, держави та навіть коштами професійних асо-
ціацій із різними частинами участі у фінансуванні.

на цьому етапі увага європейських колег щодо 
використання ікт в неформальній освіті зосеред-
жена на таких ключових питаннях освітнього про-
цесу, як:

1. використання наявних курсів, розроблених 
іншими компаніями.

розробка та впровадження мультимедійних 
курсів за допомогою систем управління навчанням 
(Learning Management Systems – LMS) [7].

розробка і впровадження програмно-імітацій-
них комплексів (Business Simulation) [13] та ігрових 
симуляторів [12; 6] для спостереження за розви-
тком і адаптацією процесів управління розробкою 
програмного забезпечення іт-компаній і форму-
вання компетентностей із використанням новітніх 
підходів в управлінні іт-компаній.

Задля цього в іт-компаніях проводиться:
1. розробка фахових оффлайн-курсів силами 

кваліфікованих співробітників компаній із подаль-

шим провадженням ікт для обробки, оцінювання 
й аналізу рівня набутих знань шляхом викорис-
тання баз даних.

2. впроваджується залучення консалтингових 
компаній та окремих спеціалістів ззовні задля про-
ведення тренінгів і лекцій.

3. відбувається розробка освітніх навчальних 
курсів із використанням LMS, мультимедійних сис-
тем і баз знань, програмно-імітаційних комплексів 
та ігрових симуляторів. для цього використову-
ються готові рішення, які наявні на ринку і дозво-
ляють зручно розробити необхідні матеріали та 
підготувати відповідний освітній контент. із най-
більш поширених готових рішень слід відзначити:

- Adobe Captivate: https://www.adobe.com/
products/captivate.html;

- Easy Generator: https://www.easygenerator.com;
- iSpringSuite: https://www.ispringsolutions.com/ 

ispring-suite;
- Kahoot: https://kahoot.com;
- Hypermethod: http://www.hypermethod.ru;
- Articulate Storyline: https://articulate.com;
- Tech Smith’s Camtasia: www.techsmith.com;
- Moodle: https://moodle.org тощо.
іт-компанії залучають спеціалістів для ство-

рення мультимедійного контенту. Здебільшого 
такі курси мають на меті висвітлення можливос-
тей використання внутрішніх процесів, додат-
ків або знань, які часто недоступні поза межами 
іт-компанії та є об’єктом її авторського права;

4. Підтримується використання готових навчаль-
них курсів, розміщених на хмарних платформах:

- https://www.coursera.org;
- https://www.udacity.com;
- https://www.khanacademy.org;
- https://www.udemy.com тощо.
відбувається розробка та впровадження про-

грамно-імітаційних комплексів (далі – Пік) або 
«бізнес-симуляторів», ігрових симуляторів робо-
чого процесу управління проектами з розробки 
програмного забезпечення. це дозволяє викорис-
товувати підходи гейміфікації [4] для мотивації 
використання Пік у неформальній освіті. наве-
демо приклади Пік:

ERPsimLab – https://erpsim.hec.ca/erpsim – Пік 
для симуляції роботи в сучасних ERP-системах [5] 
SAPERP і SAPS\4HANA, у яких учасники викорис-
товують реальну ERP-систему для адміністру-
вання віртуальної компанії в умовах конкурентоз-
датного ринку (рис. 1);

- EDUardo – https://edu-simulation.com/ – Пік 
для симуляції роботи розвитку управлінських 
якостей співробітників іт-компаній, для здобуття 
та підвищення компетентностей із підприємни-
цтва, лідерства, комунікації, адаптування до змін 
та управління змінами (рис. 2);

- Virtonomics – https://virtonomics.com – Пік 
побудована на технології блокчейн і доступна 
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кількома мовами. дозволяє створити повноцінне 
бізнес-середовище для симуляції процесів управ-
ління різного бізнесу (в т. ч. іт-компанією). вклю-
чає в себе можливість керування різними ланками 
компанії. дозволяє зрозуміти основні принципи 
управління компанією та стратегії подолання най-
поширеніших труднощів, із якими зустрічаються 
компанії у процесі існування (рис. 3);

- Cesim – https://www.cesim.com/ – Пік для 
симуляції в різних напрямах, безпосередній галузі 
або індивідуально налаштованій на потреби ком-
панії (рис. 4).

сліз зазначити, що досвід імплементації ікт 
у неформальній освіті країн Європи має неаби-
який вплив на формування та впровадження 
неформальної освіти в іт-компаніях пострадян-
ського простору, у т. ч. і в україні.

нині іт-компанії в україні намагаються пере-
йняти закордонний досвід у сфері застосування 
ікт в неформальній освіті своїх працівників. 
Зокрема, їхня увага зосереджена на розробці 
та впровадженні офлайн та онлайн-сервісів, 
програмних додатків, бізнес-симуляторів, ігро-
вих симуляторів, направлених на досягнення 
освітнього процесу у неформальній освіті  
в компанії.

Зокрема, значна увага приділяється викорис-
танню онлайн-курсів і Пік. Пік зазвичай містить 
велику кількість навчально-практичного матеріалу 
для застосування в навчальному процесі. виклад 
навчального контенту із застосуванням елементів 
гейміфікації дозволяє підвищити рівень зацікавле-
ності співробітників у використанні Пік у нефор-
мальній освіті. неабияким чинником підвищення 

Рис. 1. Вікно SAP ERP системи в ERPsimLab

Рис. 2. Вікно ПІК EDUardo
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застосування таких Пік стала їх побудова 
у хмарному середовищі, що дозволяє безперервно 
використовувати дані одного облікового запису на 
багатьох пристроях (у т. ч. персональних): план-
шеті, смартфоні тощо. це дозволяє розпочати 
симуляцію на одному пристрої, а потім продовжити 
її на іншому.

ікт, направлені на розробку курсів, мають напо-
внений контент для поглибленого вивчення викла-
деного матеріалу у таких напрямах, як:

1) бізнес-процеси галузі;
2) внутрішні процеси іт-компанії;
3) програмні додатки або хмарні сервіси 

іт-компанії:
- такі, що створені та використовуються 

в самій іт-компанії, тобто є унікальними рішеннями, 
знання щодо яких недоступне поза іт-компанією 
за захищеними авторськими правами;

- такі, що створені на ринку іт та є у вільному 
або передплачуваному доступі;

4) технічні матеріали:
- мови програмування;
- фреймворки;
- процеси тощо.

нині в україні розробляється платформа 
для розробки навчальних онлайн-курсів Easy 
Generator (https://www.easygenerator.com), яка має 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє 
створити курси будь-якої складності.

окрім того, у країні працює ряд компаній, котрі 
займаються підготовкою та впровадженням гото-
вих онлайн-курсів, направлених на підвищення 
рівня кваліфікації в різних напрямах:

- https://www.ed-era.com – студія онлайн-
освіти, що працює в декількох напрямах;

- https://prometheus.org.ua – платформа масо-
вих відкритих онлайн-курсів Prometheus, перший 
і найбільший проект безкоштовної освіти для всіх 
і кожного в україні.

З огляду на безперервну та швидку зміну пред-
метної галузі інформаційно-комп’ютерних техно-
логій постає необхідність дослідження викорис-
тання ікт у неформальній освіті іт-компаній.

Зрозуміло, що реалізація освітнього процесу 
в іт-компаніях є невід’ємною складовою частиною 
конкурентоздатного існування та розвитку компе-
тентностей співробітників, а в її реалізації істотну 
роль відіграє застосування ікт, орієнтоване на 

Рис. 3. Вікно ПІК Virtonomics

Рис. 4. Напрями бізнес-симуляцій Cesim
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забезпечення розвитку та підвищення кваліфіка-
цій фахівців.

використання перспективних ікт у реаліза-
ції безперервної освіти в іт-компаніях ставить 
нові непрості завдання, рішення яких вимагає 
залучення навичок управління, педагогіки, мето-
дик і фінансування задля забезпечення якості 
навчання співробітників іт-компаній.

Висновки. отже, застосування ікт у нефор-
мальній освіті іт-компаній європейських країн має 
більш виражений характер, реалізований у шир-
шому спектрі ікт, які використовуються, та силь-
нішому бажанні до здобуття неформальної освіти 
порівняно з вітчизняними спеціалістами. у свою 
чергу, в україні спостерігається процес швид-
кого переймання досвіду європейських колег, що 
зумовлено насамперед прагненням утримувати 
гідні конкурентноздатні позиції та тісною співпра-
цею іт компаній україни та Європи.

тема потребує подальшого вивчення з метою 
виявлення різних підходів і методів впровадження 
ікт у неформальну освіту з управління проектами 
іт-компаній з урахуванням всіх специфік іт-галузі.
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ОСНОВНІ ЗАСАДи ПРОЕКТуВАННя ІНФОРМАЦІЙНОї  
СиСТЕМи МЕНЕДЖМЕНТу НАуКОВиХ ДОСлІДЖЕНь  
НАЦІОНАльНОї АКАДЕМІї ПЕДАГОГІЧНиХ НАуК уКРАїНи
MAIN BASIS OF DESIGNING OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INFORMATION SYSTEM OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE

У статті представлено результати тео-
ретичного дослідження основних засад про-
ектування інформаційної системи менедж-
менту наукових досліджень установ НАПН 
України. Проаналізовано державні та між-
народні стандарти побудови інформаційних 
систем. Виділено низку загальних підходів до 
побудови інформаційних систем. Визначено 
основні засади діяльності наукових установ 
НАПН України з уточненням термінологіч-
ного апарату. Звернено увагу на те, що про-
цеси інформатизації менеджменту наукових 
досліджень в установах НАПН України роз-
глядаються саме з погляду організаційного 
менеджменту. Виявлено, що ефективність 
використання системного підходу допома-
гає встановити причини прийняття нее-
фективних рішень і надає інструменти для 
поліпшення планування і контролю. Оскільки 
будь-яке підприємство, установа чи органі-
зація є організаційно-економічною системою, 
яка функціонує всередині більшої системи, 
вона містить серію підсистем, що також 
взаємопов’язані та взаємодіють. Викорис-
тання системного підходу дає змогу систе-
матизувати і класифікувати організації за 
низкою загальних ознак, причому поняття 
«організація» як впорядкований стан цілого 
тотожне поняттю «система». Доведено, 
що ефективним інструментом підтримки 
наукової діяльності установ НАПН Укра-
їни є впровадження інформаційної системи 
менеджменту наукових досліджень. Наголо-
шено на тому, що методологія створення 
інформаційної системи менеджменту науко-
вих досліджень полягає в організації процесу 
побудови інформаційної системи та забез-
печенні управління цим процесом для того, 
щоб гарантувати виконання вимог як до 
самої системи, так і до характеристик про-
цесу розробки. Підкреслено, що у проекту-
ванні інформаційної системи менеджменту 
наукових досліджень економічно доцільним 
є використання програмного забезпечення 
з відкритим кодом.
Ключові слова: інформатизація, інформа-
ційна система, інформаційний менеджмент, 
електронний документообіг, наукові дослі-
дження, менеджмент наукових досліджень, 
інформатизація менеджменту наукових 
досліджень.

The article presents the results of theoretical 
research of the basic principles of designing 
of research and development information sys-
tem of the National Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine. The national and interna-
tional standards on which information systems 
are built are analyzed. A number of common 
approaches to the construction of information 
systems are highlighted. The basic principles 
of activity of scientific institutions of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 
with clarification of the terminological apparatus 
are determined. Attention is drawn to the fact 
that the processes of informatization of scien-
tific research management in the institutions of 
the National Academy of Pedagogical Sciences 
of Ukraine are considered precisely from the 
point of view of organizational management. It 
has been found that the effectiveness of using 
a systematic approach helps to identify the 
causes of poor decision making and provides 
tools to improve planning and control. Because 
any enterprise, institution, or organization is an 
organizational and economic system that func-
tions within a larger system, it contains a series 
of subsystems that are also interconnected and 
interacting. It was found that the use of a sys-
tematic approach makes it possible to organize 
and classify organizations on a number of gen-
eral features, with the notion of “organization” 
as an ordered state of the whole identical to the 
concept of “system”. It is proved that the imple-
mentation of the information system of scientific 
research management is an effective tool for 
supporting the scientific activity of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. It 
is emphasized that the methodology for creating 
a research management information system is 
to organize the process of building the IS and to 
ensure the management of this process in order 
to guarantee the fulfillment of requirements both 
for the system itself and for the characteristics of 
the development process. It is emphasized that 
the use of open source software is economically 
feasible when designing the research manage-
ment information system.
Key words: informatization, information system, 
information management, electronic workflow, 
scientific research, management of scientific 
research, informatization of scientific research 
management.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
досліджуючи процеси інформатизації менедж-
менту наукових досліджень в установах наПн 
україни, ми розглядаємо їх із погляду організа-
ційного менеджменту. менеджмент організацій 
забезпечує управління і регламентацію діяльності 
організації нормативно-правовими та соціально-
психологічними методами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно з теорією систем організаційні системи – це 

складні системи, які є підсистемами соціально-
економічної надсистеми [4]. в основу системного 
підходу до вивчення організації, що дав можли-
вість розглядати її в єдності всіх складників підсис-
тем і процесів, покладена загальна теорія систем 
(в. афанасьєв, і. Блауберг, в. дружинін, П. лоу-
ренс, Б. Юдін) [19].

«менеджмент» (від англ. management – 
управління) ми визначаємо як створення (орга-
нізацію), максимально ефективне використання 
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(управління) і контроль соціально-економічних 
систем. адміністрування – функція менедж-
менту щодо підтримки порядку в організаційних  
процесах [12].

основною формою діяльності установ наПн 
україни є наукова діяльність. наукова діяльність – 
це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 
на одержання та використання нових знань.

наукова діяльність у наПн україни полягає 
у виконанні фундаментальних і прикладних науко-
вих досліджень із педагогічних і психологічних наук. 
менеджмент наукової діяльності в наПн україни 
передбачає адміністрування, підтримку порядку 
в організаційних процесах виконання фундамен-
тальних і прикладних досліджень із педагогічних 
і психологічних наук [11]. ефективним інструмен-
том підтримки наукової діяльності установ наПн 
україни є впровадження інформаційної системи 
(далі – іс) менеджменту наукових досліджень. 
оскільки процеси менеджменту здійснюються за 
допомогою керування і групової роботи з різними 
типами документів, інформатизацію наукової 
діяльності доцільно розглядати насамперед у кон-
тексті процесів і функціональності систем електро-
нного документообігу (далі – сед). тому як таку іс 
ми розглядаємо саме сед.

у розробці іс однією з ключових вимог є від-
повідність розроблюваних систем і їх компонен-
тів, а також документації чинним державним 
і міжнародним стандартам [17]. Закон україни 
«Про стандартизацію» [8] визначає поняття «стан-
дартизація» як діяльність, що полягає у встанов-
ленні положень для загального і багаторазового 
застосування щодо наявних чи можливих завдань 
із метою досягнення оптимального ступеня впо-
рядкування у певній сфері, результатом якої є 
підвищення ступеня відповідності продукції, про-
цесів і послуг їх функціональному призначенню, 
усуненню бар’єрів у торгівлі та сприянню науково-
технічному співробітництву.

Згідно із Законом україни «Про стандарти-
зацію» «стандарт» – документ, розроблений на 
основі консенсусу та затверджений уповнова-
женим органом, що встановлює призначені для 
загального і багаторазового використання пра-
вила, інструкції або характеристики, які стосу-
ються діяльності чи її результатів, включаючи про-
дукцію, процеси або послуги, дотримання яких є 
необов’язковим. стандарт може містити вимоги 
до термінології, позначок, пакування, маркування 
чи етикетування, що застосовуються до певної 
продукції, процесу чи послуги. Є декілька комп-
лексів стандартів, які регламентують процеси 
проектування та розробки іс. найбільш повними 
є стандарти рд 50-680-88 «методичні вказівки. 
автоматизовані системи. основні положення» [9] 
та рд 50-34.698-90 «автоматизовані системи. 
вимоги до змісту документів» [10].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри накопичення зна-
чного досвіду розробки сед, деякі важливі аспекти 
досі залишаються поза увагою дослідників. серед 
них – передпроектне обстеження з використан-
ням системного підходу. розробка і впровадження 
сед, яка насправді стала б ефективним інстру-
ментом менеджменту наукової діяльності наПн 
україни, неможливі без ґрунтовного аналізу функ-
ціонування наявної нині паперової системи доку-
ментообігу з визначенням основних теоретичних 
засад побудови такої сед та окреслення інфор-
маційної моделі системи. саме передпроектне 
обстеження такої організаційної системи дає змогу 
визначити можливі варіанти реалізації іс, впрова-
дження методології її розробки та підтримки про-
тягом всього життєвого циклу іс [5].

Мета статті полягає у визначенні основних 
теоретичних засад проектування іс менеджменту 
наукових досліджень установ наПн україни.

Виклад основного матеріалу. оскільки про-
цеси менеджменту здійснюються за допомогою 
керування і групової роботи з різними типами 
документів, то інформатизацію наукової діяль-
ності доцільно розглядати насамперед у контексті 
процесів і функціональності сед. Питання впро-
вадження сед пов’язані з організаційними та 
технологічними проблемами. основне питання, 
що стимулює вирішення організаційної складової 
частини, – це мотивація впровадження сед: як 
сед поліпшить діяльність компанії, підприємства 
або наукового інституту. Якщо для сучасної компа-
нії або підприємства ефективність впровадження 
сед виражається в прибутку і є необхідною скла-
довою частиною її діяльності, то для наукової орга-
нізації сьогодні це питання якісних і ф’ючерсних 
оцінок, престижу. це зумовлює шляхи розв’язання 
технологічних проблем, які, з одного боку, зале-
жать від фінансування, а з іншого – визначаються 
власне предметною сферою. Завдання сед 
для сучасної компанії або підприємства типізо-
вані та вирішені в багатьох системах, широко 
представлених на ринку. але оскільки вартість 
готової сед-платформи занадто велика, таке 
рішення прийнятне для великих компаній і під-
приємств. іншим варіантом є використання вже 
наявних програмних платформ сед, їхнє конфі-
гурування і настроювання конкретної сед вима-
гатимуть менших матеріальних витрат, але вони 
будуть ефективними для тих замовників, для яких 
завдання проектованої сед типові та прозорі 
для проектувальників. в іншому разі етап перед-
проектного обстеження може істотно збільшити 
вартість системи, але не забезпечить адекватної 
ефективності. тому у разі створення інформа-
ційно-комунікаційної системи менеджменту нау-
кових досліджень у наПн україни був застосо-
ваний компромісний підхід, а саме використання 
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програмної платформи, що забезпечує базові 
функції сед, а також підтримує розвинені засоби 
розробки застосунків [11].

методологія створення іс полягає в організації 
процесу побудови іс та забезпеченні управління 
цим процесом для того, щоб гарантувати вико-
нання вимог як до самої системи, так і до харак-
теристик процесу розробки. сьогодні існує не так 
багато методологій, особливо повних, тобто таких, 
що враховують всі стадії життєвого циклу програм-
ного забезпечення. саме методологія визначає, 
які мови і системи будуть застосовуватися для 
розробки програмного забезпечення, і рекомен-
дує, який технологічний підхід буде використано. 
Гнучкі методології розробки орієнтовані на ітера-
тивну розробку програмного забезпечення (далі – 
ПЗ) і на мінімальну формалізацію процесу.

Застосування системного підходу для вивчення 
діяльності організації дає змогу значно розширити 
уявлення про її сутність і тенденції розвитку, більш 
глибоко та всебічно розкрити зміст процесів, що 
відбуваються, виявити об’єктивні закономірності 
формування цієї багатоаспектної системи. у літе-
ратурі є безліч визначень системного підходу. най-
більш повною та лаконічною за змістом є дефініція 
в. садовського [1], котрий зазначав, що системний 
підхід (або системний метод) є експліцитним (оче-
видним, відкритим) описом процедур визначення 
об’єктів як систем і способів їх специфічного сис-
темного дослідження (описів, пояснень, прогнозів).

Будь-яка організація розглядається як організа-
ційно-економічна система, що має входи і виходи 
та певну кількість зовнішніх зв’язків. таким чином, 
організаційна система – це певна сукупність вну-
трішньо взаємозалежних частин організації, яка 
формує певну цілісність.

Будь-яке підприємство, установа чи організа-
ція – це організаційно-економічна система, що 
функціонує всередині більшої системи: зовніш-
ньополітичного, економічного, соціального та 
технічного середовища, в якому постійно здій-
снюється складна взаємодія. вона включає серію 
підсистем, які також взаємопов’язані та взаємоді-
ють. Порушення функціонування в одній частині 
системи викликає труднощі в інших її частинах. 
Значення системного підходу полягає в тому, що 
менеджери можуть простіше погоджувати свою 
конкретну роботу з роботою організації загалом, 
якщо вони розуміють систему і свою роль у ній. 
системний підхід допомагає встановити причини 
прийняття неефективних рішень, він же забезпе-
чує засоби та технічні прийоми для поліпшення 
планування і контролю. вважається, що розгляд 
організації як системи є продуктивним, оскільки 
дає змогу систематизувати та класифікувати орга-
нізації за низкою загальних ознак. Поняття «орга-
нізація» як впорядкований стан цілого тотожне 
поняттю «система» [13]. міжнародний стандарт 

ISO (15704:2000) визначає організаційну систему 
(enterprise) як об’єднання організацій, що мають 
визначені місію, задачу та ціль для продукування 
продуктів або надання послуг [15].

Під інформатизацією організаційних систем 
розумітимемо необхідну та достатню множину 
правових, організаційних, економічних, наукових 
і науково-технічних рішень і процесів, спрямо-
ваних на створення інформаційно-комунікацій-
них систем із метою задоволення інформаційних 
потреб, забезпечення й автоматизації бізнес-про-
цесів, підтримки прийняття рішень і підвищення 
ефективності керування організаційними систе-
мами із застосуванням інформаційно-комунікацій-
них технологій (ікт) [2].

для визначення поняття іс скористаємося 
таким тлумаченням: це множина сутностей і зумов-
лених зв’язків між ними, яка забезпечує досягнення 
мети інформатизації організаційної системи [3].

у проектуванні інформаційної системи менедж-
менту наукових досліджень доцільно використову-
вати відкрите програмне забезпечення (англ. open 
source software). Як зазначає в.Ю. Биков, актуаль-
ним для розробки таких систем є «використання 
ПЗ з відкритим кодом», оскільки воно «дещо зни-
жує рівень залежності від ікт-аутсорсерів» [18].

найбільш вичерпним є тлумачення поняття 
«відкрита система» [16], запропоноване інсти-
тутом інженерів з електроніки й електротехніки 
(IEEE): «відкрита система» – це система, що реа-
лізує відкриті специфікації на інтерфейси, служби 
та формати даних, достатні для того, щоб забез-
печити: можливість перенесення (мобільність) 
прикладних систем, розроблених належним 
чином із мінімальними змінами на широкий діапа-
зон систем; спільну роботу (інтероперабельність) 
з іншими прикладними системами на локальних 
і віддалених платформах; взаємодію з користу-
вачами у стилі, що полегшує останнім перехід від 
системи до системи (мобільність користувачів). 
використання у розробці систем відкритих спе-
цифікацій дозволяє третім сторонам розробляти 
для цих систем різні апаратні або програмні 
засоби розширення і модифікації, а також ство-
рювати програмно-апаратні комплекси з продук-
тів різних виробників.

Висновки. Побудова іс різних типів, зокрема 
іс менеджменту наукових досліджень, повинна 
ґрунтуватися на дотриманні чинних державних 
і міжнародних стандартів. для аналізу діяльності 
організації доцільно спиратися на застосування 
системного підходу, оскільки він дає змогу виді-
лити і структурувати всю складну багаторівневу 
побудову такої системи та виявити зв’язки між її 
елементами. це дасть змогу побудувати ефек-
тивну інформаційну модель для іс, що розробля-
ється. ефективним для розробки таких іс є вико-
ристання ПЗ із відкритим кодом.



  Загальна педагогіка та історія педагогіки

181

  ІнформацІйно-комунІкацІйнІ технологІї в освІтІ

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у визначенні ефективних шляхів підготовки май-
бутніх користувачів до використання іс і розро-
бленні методики її впровадження.
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Новий вид наукових послуг

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є 
надзвичайно актуальними у наш час. враховуючи великі 
масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, 
жоден вчений не може бути впевненим, що його автор-
ське право захищене. крім того, поширеною є ситуація, 
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 
однаковими джерелами інформації, а в результаті безко-
штовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсот-

кові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки 
за базою даних авторефератів та дисертацій. це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями 
не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, слов-
ників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за про-
філем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. для уникнення подібних ситуацій ми 
пропонуємо вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту 
за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Пере-
ваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– ви укладаєте угоду про надання послуг;
– ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; порів-

няльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у вашому дослідженні та дослідженнях інших 
авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить вас від перевірок третіми особами;

– ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дис-

ертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи терміни (робочих днів) вартість

докторська дисертація 5 – 10 5500 грн
кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

автореферат 1 – 2 500 грн
стаття  

(обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн

інші види робіт За домовленістю За домовленістю

для того, щоб замовити послугу, вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «оцінка унікальності 
тексту». у листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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