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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ  
САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF SELF-ESTEEM FORMING OF PRIMARY SCHOOL AGE

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

У статті досліджено процес формування 
самооцінки молодших школярів. Приділено 
увагу науковим підходам щодо розуміння 
феномену психолого-педагогічного супро-
воду. Акцентовано увагу на поняттях «супро-
від» та «психолого-педагогічний супровід». 
Теоретичне обґрунтування проблеми дозво-
лило визначити особливості психолого-
педагогічного супроводу, а також визначити 
його психологічні та педагогічні складники.
У статті обґрунтовано модель психо-
лого-педагогічного супроводу формування 
адекватної самооцінки молодших школярів. 
Основною метою психолого-педагогічного 
супроводу є створення сприятливих умов 
для оптимізації системної детермінації 
формування адекватної самооцінки молод-
ших школярів. Показано, що складниками 
психолого-педагогічного супроводу є про-
цеси психологічної та педагогічної під-
тримки, допомоги з боку педагогів і психо-
логів. У статті представлений основний 
зміст психолого-педагогічного супроводу 
формування адекватної самооцінки молод-
ших школярів. Визначено етапи, форми та 
методи психолого-педагогічного супроводу 
формування самооцінки молодших школя-
рів. Визначено пріоритетні напрями та 
принципи психолого-педагогічного супро-
воду формування самооцінки молодших 
школярів. Розкрито роль психолого-педа-
гогічного супроводу в розвитку самооцінки 
молодших школярів.
У статті проаналізовано сутність понять: 
«самооцінка», «молодші школярі», «фор-
мування самооцінки молодших школярів», 
«супровід», «психологічний супровід», «педа-
гогічний супровід», «психолого-педагогічний 
супровід».
Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми психолого-педагогіч-
ного супроводу формування адекватної 
самооцінки молодших школярів. Подальші 
перспективи дослідження орієнтовані на 
визначення психолого-педагогічних умов і 
розроблення тренінгової програми, комп-
лексу методик і ефективних прийомів фор-
мування адекватної самооцінки молодших 
школярів, що, у свою чергу, забезпечать 
створення сприятливого соціально-психо-
логічного середовища в навчально-вихов-
ному процесі.
Ключові слова: самооцінка, молодші шко-
лярі, формування самооцінки молодших 
школярів, супровід, психологічний супровід, 

педагогічний супровід, психолого-педагогіч-
ний супровід.

The article studies the process of self-esteem 
forming of primary school pupils. The emphasis is 
put on scientific approaches to understanding the 
phenomenon of the psychological-pedagogical 
support. Special attention has been paid to the 
concepts of “support” and “psychological-peda-
gogical support”. The theoretical substantiation 
of the problem has allowed defining the essence 
of the concept of psychological-pedagogical sup-
port and on this basis to reveal the peculiarities of 
psychological-pedagogical support.
In the article we grounded the model of the psy-
chological-pedagogical support of self-esteem 
forming of primary school age. The main of the 
psychological-pedagogical support is creation of 
favorable conditions for optimization of system 
determination of self-esteem forming of primary 
school age. It has been shown that the processes 
of psychological and pedagogical assistance 
from supporting pedagogical staff are the com-
ponents of psychological-pedagogical support 
of self-esteem forming of primary school age. 
The article presents the basic content of the psy-
chological-pedagogical support of self-esteem 
forming of primary school age. The leading as 
well as stages, forms and methods of psycho-
logical-pedagogical support of self-esteem form-
ing of primary school age. The priority directions 
and principles of the psychological-pedagogical 
support of self-esteem forming of primary school 
age. Revealed the role of support in the develop-
ment of self-esteem of primary school age.
In the article the research analyses the essence 
and the correlation of the fundamental con-
cepts of the investigation: “self-esteem”, “junior 
schoolboy”, “self-esteem forming of primary 
school age”, “support”, “psychological support”,  
“pedagogical support”, “psychological-pedago- 
gical support”.
The conducted research does not exhaust all 
aspects of the problem of psychological and 
pedagogical support of the psychological-peda-
gogical support of self-esteem forming of primary 
school age. The further research will be focused 
on the psychological and pedagogical conditions 
and а training program, a set of techniques and 
effective methods of self-esteem forming of pri-
mary school pupils.
Key words: self-esteem, junior schoolboy, self-
esteem forming of primary school age, support, 
psychological support, pedagogical support, 
psychological-pedagogical support.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Стратегічною метою освіти стає загальнокультур-
ний, пізнавальний і особистісний розвиток учнів, 
що забезпечує формування загальних компе-
тентностей, зокрема такої ключової компетенції, 

як уміння вчитися, здатність до саморозвитку та 
самовдосконалення. Система професійної діяль-
ності психолога та педагога повинна бути спрямо-
вана на створення психолого-педагогічних умов 
для повноцінного психічного розвитку й успішного 
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навчання дитини в конкретному освітньому серед-
овищі та впровадження моделі психолого-педаго-
гічного супроводу щодо формування самооцінки 
особистості молодшого школяра. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Психолого-педагогічний аспект самооцінки, пред-
ставлений у працях багатьох дослідників, зокрема: 
Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Божович, Л. Виготського, 
С. Гончаренка, М. Заміщак, А. Захарової, Г. Кос-
тюка, А. Леонтьєва, А. Липкіної, С. Максименка, 
Л. Подоляк, М. Савчина, В. Століна, М. Фіцули й ін.

Питання психолого-педагогічного супроводу 
досліджували такі сучасні вітчизняні та закордонні 
науковці, як: Є. Афанасьєв, Г. Бардієр, М. Бітянова, 
Є. Козакова, І. Ромазан, Т. Череднікова, Т. Чіркова, 
Н. Васильєва, А. Колупаєва, О. Львова, О. Матвє-
єва, Ю. Найда, С. Щепіна й ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У контексті психологічної 
готовності дитини до школи є становлення адек-
ватної самооцінки, яке можливе за умови роз-
робки та впровадження психолого-педагогічного 
супроводу щодо її формування. 

Мета статті – узагальнити результати науко-
вих досліджень щодо психолого-педагогічного 
супроводу й обґрунтувати психолого-педагогіч-
ний супровід формування адекватної самооцінки 
молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. У сучасній пси-
холого-педагогічній науці під поняттям «супровід» 
розуміється система професійної діяльності пси-
холога та педагога, спрямована на створення спе-
ціальних умов для повноцінного розвитку й успіш-
ного навчання дитини в конкретному освітньому 
середовищі. 

Аналіз інших трактувань психологічного супро-
воду в дослідженнях різних авторів показав таке 
їхнє бачення:

– психологічний супровід як система професій-
ної діяльності психолога, спрямована на усвідом-
лення соціально-психологічних умов для успіш-
ного навчання і психологічного розвитку дитини [1];

– психологічний супровід як позиція психолога 
щодо суб’єктів взаємодії, де основними принци-
пами роботи є включення, участь, забезпечення [3].

За результатами досліджень науковців психо-
лого-педагогічний супровід – це: по-перше, один 
із видів цілісної і комплексної системи соціальної 
підтримки та психолого-педагогічної допомоги, що 
здійснюється в межах діяльності соціально-психо-
логічних і психолого-педагогічних служб; по-друге, 
інтегративна технологія, змістом якої є створення 
умов для відновлення потенціалу розвитку та 
саморозвитку особистості, у результаті – ефек-
тивне виконання людиною своїх основних функ-
цій; по-третє, процес особливого виду стосунків 
між особами, які надають супровід, та тими, хто 
потребує допомоги [2].

Психолого-педагогічний супровід включає в 
себе профілактику, діагностику (індивідуальну 
і групову), консультування (індивідуальне і гру-
пове); розвивальну роботу (індивідуальну і гру-
пову); корекційну роботу (індивідуальну і групову); 
психологічну просвіту і навчання: формування 
психологічної культури, розвиток психолого-педа-
гогічної компетенції учнів, педагогів, батьків щодо 
формування адекватної самооцінки дітей молод-
шого шкільного віку.

Модель психолого-педагогічного супро-
воду включає такі етапи:

Перший етап – початковий, адміністрація 
навчального закладу забезпечує нормативно-пра-
вові, матеріально-технічні, навчально-методичні, 
соціально-психологічні й інші умови, необхідні для 
організації процесу супроводу. 

Другий етап – психолого-педагогічна діагнос-
тика, на якому психологічна діагностика передує 
педагогічній (підбір методик, тестів). 

Під час третього етапу – корекційного – відбу-
вається корекційна робота відповідно до виявле-
них проблем (розробка психокорекційних і розви-
вальних програм).

Основними завданнями психолого-педагогіч-
ного супроводу щодо формування адекватної само-
оцінки дітей молодшого шкільного віку вбачаємо:

– забезпечення психолого-дидактичних умов 
щодо формування адекватної самооцінки дітей 
молодшого шкільного;

– формування психологічної компетентності 
педагогів, батьків і учнів щодо розвитку адекватної 
самооцінки дітей молодшого шкільного віку;

– попередження і корекція заниженої та зави-
щеної самооцінки дітей молодшого шкільного віку; 

– створення сприятливого психолого-педаго-
гічного середовища для формування адекватної 
самооцінки дітей молодшого шкільного віку.

Компетентність учителя щодо форму-
вання адекватної самооцінки дітей молодшого 
шкільного віку:

1) реалізація компонентів розвитку адекватної 
самооцінки;

2) створення у класі атмосфери психологічного 
комфорту і підтримки;

3) забезпечення позитивного емоційного фону;
4) оцінювання конкретної роботи, а не особис-

тості;
5) орієнтація учнів на індивідуальні досягнення; 
6) заохочення до підвищення успішності.
Компетентність учителя щодо форму-

вання адекватної самооцінки дітей молодшого 
шкільного віку має забезпечити такі актуальні 
потреби дитини:

1. Взаємодія молодших учнів з учителем на 
принципах демократичності та гуманізації спілку-
вання передбачає схвалення, підтримку кожного 
учня, важливо щоб учитель звертався особисто, 
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називаючи на ім’я, а не за прізвищем, щоби виді-
ляв це голосом, поглядом, жестом. 

2. Прагнення педагога зрозуміти труднощі і про-
блеми учнів, доброзичливе ставлення до думки 
кожного учня знищують перешкоди на шляху про-
дуктивного навчання. 

3. Створення сприятливого соціально-психо-
логічного клімату, турбота про емоційне благопо-
луччя дитини не знецінюють такі найнеобхідніші 
умови навчального спілкування, як довільність дій, 
зосередженість уваги, вольові зусилля для досяг-
нення найкращих результатів.

4. Звертати увагу на особисті якості учня, 
зокрема, почуття самоповаги, самооцінка, рівень 
домагань тощо підсвідомо впливають на поведінку 
і діяльність молодшого школяра, його успішність. 

5. Індивідуальний підхід до дитини підтримує 
її душевну рівновагу, яка необхідна для плідної 
роботи, бадьорого настрою, відчуття повноти життя. 

6. Створювати ситуації успіху, щоб усі його 
вихованці відчували радість досягнення успіху, 
почуття гідності, усвідомлювали свої можливості, 
вірили в себе. 

7. Керівництво вчителем навчальним про-
цесом на засадах особистісно зорієнтова-
ного навчання та на засадах співробітництва й 
навчальної взаємодії.

Ціннісні орієнтації педагога щодо форму-
вання самооцінки молодших школярів:

1) ставлення до педагогічної діяльності як до 
покликання, місії; мотиваційна спрямованість учи-
теля не тільки на предмет, який він викладає, а 
передусім на дитину; 

2) педагогічний оптимізм, за якого культиву-
ються довіра і повага до дітей, упевненість у їхніх 
здібностях і можливостях, у тому, що кожний із них 
рівноправний з учителем; 

3) емпатичне ставлення до учнів, що вимагає 
прагнення й уміння відчувати іншого, як самого 
себе, ставати на його позицію, розуміти внутріш-
ній світ дитини, відчувати і сприймати її проблеми, 
переживання; 

4) діалогізм як бажання і вміння слухати і чути 
дитину, здатність викладати навчальний матеріал 
як відповідь на запитання, що виникають у дітей, 
іти не із предметом до учня, а з учнем до предмета; 

5) співпраця як настанова на взаємодію з учнем 
(а не вплив на нього), у процесі спільної діяльності 
і спілкування, прагнення і вміння забезпечити 
дітям позицію співавторів навчального процесу, 
які разом з учителем беруть участь у постановці 
мети уроку, виборі засобів її досягнення, в аналізі 
результатів.

Компетентність психолога щодо форму-
вання адекватної самооцінки молодших школярів:

1) за допомогою спеціальних методик треба 
простежувати рівень самооцінки школяра кожні 
півроку, варто зауважити, що результати більш 

правильні й об’єктивні, якщо зрізи самооцінки 
роблять у різних умовах (умовах успіху чи неу-
спіху) різними методиками для того, щоб зіставити 
й узагальнити ці результати;

2) у разі заниженої самооцінки можна викорис-
товувати такі прийоми: періодично організовувати 
успіхи школяра; під час розробки програми само-
вдосконалення суворо дотримуватися принципу 
поступовості; уникати критики і вислуховування 
незадоволення в разі невдачі в досягненні постав-
леної етапної мети; не залучати школяра у зма-
гання з товаришами, особливо з більш сильними;

3) у разі завищеної самооцінки доцільно вико-
ристати інші прийоми: під час перевірки досягну-
того учнем рівня самовдосконалення пропонувати 
змагання з більш сильними учнями; від самого 
початку ставити перед ним складні завдання; 
обґрунтовано оцінити досягнення позитивного 
результату; не порівнювати його досягнення 
з досягненнями слабких учнів;

4) психологу слід допомоги школярам у форму-
ванні реалістичної самооцінки, яка характеризу-
ється тим, що діти непогано знають свої особли-
вості; водночас вони бачать їх не лише в окремих, 
сьогоденних ситуаціях, це вже досить узагальнені 
знання; діти добре знають свої можливості, тому 
можуть прогнозувати свої дії – що буде, що ні; діти 
знають причини своїх невдач, відносять їх на раху-
нок своїх власних недоліків; їм не властива катего-
рична самовпевненість;

5) коли реалістичних самооцінок стає менше, 
щодо знання про себе вони все частіше відтво-
рюють думку оточення, стають менш самостій-
ними; в основу визначення й оцінки власних якос-
тей покладені конкретні факти, окремі випадки, 
а перелік цих якостей бідний; ці діти недостатньо 
розуміють свої здібності і можливості, тому час-
тіше помиляються у прогнозуванні; причини своїх 
невдач вони часто бачать у негативних обстави-
нах; їхні самооцінні судження більш категоричні, 
ніж у дітей першої групи, вони менше схильні до 
сумнівів і роздумів щодо цього;

6) коли самооцінка переважно неадекватна, 
необхідно знати, що водночас молодшому шко-
ляру завжди хочеться оцінити себе вище; навіть 
конкретних, хоч і одиничних фактів на підтвер-
дження самооцінки він привести не може; загалом 
реальна самооцінка таких дітей низька через те, 
що вони щодня чують із вуст учителя чи батьків; 
накопичення тільки негативного досвіду зовніш-
ніх оцінок призводить таких дітей до абсолютної 
затурканості: вони не вважають себе здатними ні 
на що позитивне; водночас причину своїх невдач 
вони бачать лише у збігові обставин;

7) психологу необхідно навчити дітей аналізу-
вати свої вчинки і стосунки, ставити перед собою 
питання і відповідати на них, навчити їх бачити, 
у яких ситуаціях проявляються дружні стосунки 
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інших людей і власні, оцінювати ці якості, урегу-
льовувати конфлікти, робити самостійний мораль-
ний вибір;

8) одним зі шляхів формування в молодших 
школярів оптимального способу самооцінювання 
є співробітництво з дорослими, аналіз і спільне 
обговорення змістовних сторін діяльності. 

Висновки. Концептуальні засади психолого-
педагогічного супроводу в роботі психолога мають 
забезпечити умови для психологічного благопо-
луччя та повноцінного психічного й соціального 
розвитку молодшого школяра. Крім того, роз-
роблений нами психолого-педагогічний супро-
від передбачає своєчасне виявлення труднощів 
та можливих психологічних проблем у розвитку 
самооцінки дитини, визначення умов та засобів їх 
корекції та профілактики.

Перспективи подальших досліджень орієнто-
вані на визначення психолого-педагогічних умов 

та розробку тренінгової програми, комплексу 
методик і ефективних прийомів формування адек-
ватної самооцінки молодших школярів, що, у свою 
чергу, забезпечать створення сприятливого соці-
ально-психологічного середовища в навчально-
виховному процесі.
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У статті акцентовано увагу на проблемі 
впровадження в освітній процес аудіові-
зуальних засобів навчання з метою реа-
лізації культурологічного підходу у шкіль-
ній літературній освіті. На основі аналізу 
науково-методичного доробку вчених (З. 
Рез, В. Маранцман) розглянуто методику 
застосування різноманітних засобів зорової 
й екранної наочності на уроках російської 
літератури, окреслено доцільність викорис-
тання аудіовізуальних засобів навчання на 
різних етапах уроку. Проаналізовано пози-
тивну динаміку в навчально-методичному 
забезпеченні уроків літератури технічними 
засобами навчання, спрямовану на супровід 
роботи вчителя на культурологічних заса-
дах. Підкреслено, що реалізація культуро-
логічного підходу у шкільній літературній 
освіті, здійснювана вченими-методистами 
за допомогою аудіовізуальних засобів, сприяє 
ознайомленню учнів із шедеврами світо-
вої художньої культури, усвідомленню ними 
творів художньої літератури як важливого 
складника мистецтва, поглибленню вмінь 
аналізу й інтерпретації літературних тво-
рів у мистецькому контексті.
Доведено, що провідними вченими-мето-
дистами у другій половині ХХ століття 
було закладено основи для розроблення 
та впровадження сучасних медіаосвіт-
ніх ресурсів у практику роботи школи як 
дієвих засобів для забезпечення культу-
рологічного складника уроку літератури. 
Обґрунтовано, що запропоновані вченими-
методистами форми, методи і прийоми 
роботи із засобами наочності, технічними 
засобами навчання на уроках літератури 
були спрямовані на формування в учнів умінь 
сприймати, компетентно аналізувати, 
інтерпретувати, уміло оцінювати й вико-
ристовувати друковані форми комунікації, 
кіно, радіо- та телепрограми. Підкреслено, 
що зазначені вміння корелюють із сучасними 
медіаосвітніми завданнями, спрямованими 
на розвиток медіаграмотності, виховання 
медіакультури в учнів ХХІ століття. Окрес-
лено можливості актуалізації продуктивних 
надбань учених-методистів другої половини 
ХХ століття для сучасної теорії й практики 
впровадження медіаосвітніх ресурсів під час 
навчання літератури в закладах загальної 
середньої освіти.
Ключові слова: аудіовізуальні засоби 
навчання, медіакультура, медіаграмот-
ність, медіаосвітні ресурси, уроки літера-

тури, суміжні види мистецтв, культуро-
логічний підхід до навчання літератури, 
науково-методичні праці вчених другої поло-
вини ХХ століття.

The article deals with the problem of using audio-
visual teaching materials in the educational 
process in order to implement the culturological 
approach in school literary education. Methods 
of using various types of visual and screen aids 
in Russian literature lessons are considered on 
the basis of the analysis of scientific and method-
ological researches’ works (Z. Rez, V. Marants-
man). The appropriateness of using audio-visual 
teaching materials at different lesson stages is 
outlined. Positive dynamics of the educational 
and methodological providing the literature les-
sons by technical training aids, aimed at support-
ing the teacher’s activities on culturological basis, 
is analyzed. The paper emphasizes that the 
implementation of the culturological approach 
in school literary education using audio-visual 
teaching aids helps to acquaint students with the 
masterpieces of world artistic culture, to discover 
the fiction as an important component of art, to 
deepen the ability to analyze and interpret literary 
works in an artistic context.
The author argues that the leading scientists-
methodologists in the second half of the 20th 
century laid the foundations of the development 
and implementation of modern media educa-
tion resources in school practice as an effective 
means of providing the culturological component 
of literature lesson. The author explores the 
forms, methods and techniques of working with 
visualization aids and technical teaching aids in 
literature lessons aimed at forming the students’ 
ability to perceive, competently analyze, inter-
pret, evaluate and use printed forms of commu-
nication, cinema, radio, television programs. The 
study is concerned with modern media education 
tasks aimed at the development of media literacy 
and media culture in the 21st century students. 
The possibilities of updating the achievements of 
scientists of the second half of the 20th century 
for modern theory and practice of introducing the 
media-education resources while teaching litera-
ture in secondary education establishments are 
outlined.
Key words: audio-visual teaching aids, media 
culture, media literacy, media education 
resources, literature lessons, related arts, cultur-
ological approach to literature teaching, scientific 
and methodological works of scientists in second 
half of the 20th century.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Тенденції сучасного суспільного розвитку інфор-
маційного суспільства певним чином пов’язані з 
медіасередовищем, упровадженням інформацій-
них і комунікаційних технологій в освіті. Сучасні 
тенденції розвитку інформаційних технологій дик-
тують необхідність розширення форм, методів 
і засобів навчання завдяки широкому викорис-
танню сучасних електронних інформаційно-кому-

нікативних підходів. В умовах сучасного інфор-
маційного простору інтенсифікація навчального 
процесу передбачає розроблення і впровадження 
таких засобів, форм і методів навчання, що змен-
шують непродуктивні витрати праці і часу, приско-
рюють темп і забезпечують якість навчання. Дося-
гати зазначеної мети покликана медіаосвіта, яка, 
за визначенням державного документа «Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні», є «частиною 
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освітнього процесу, спрямованою на формування 
в суспільстві медіакультури, підготовку особис-
тості до безпечної й ефективної взаємодії із сучас-
ною системою медіа, включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 
новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, 
Інтернет, мережні сервіси і технології, мобільна 
телефонія тощо) медіа» [3]. Отже, медіаосвіта 
сприяє збагаченню молодої особистості різним 
культурним досвідом за допомогою споживання 
медіаповідомлень усіх типів (друкованого слова, 
зображень, аудіо та рухомих зображень).

Слушною в контексті окресленої проблеми 
є думка вченої С. Жили, яка наголошує, що нині 
«<…> гострої актуальності набула проблема 
комплексного застосування технічних, аудіовізу-
альних засобів навчання, творів суміжних мис-
тецтв у практиці вивчення літератури <…>. Тех-
нічні засоби навчання відкривають необмежені 
можливості для проведення уроків літератури і 
позакласних занять на високому рівні. З метою 
ефективного їх залучення важливо не стільки 
мати різноманітні посібники, скільки раціонально 
їх використовувати в системі занять з літератури» 
[10, с. 179]. Отже, використання на уроках літе-
ратури досконалих зразків класичного мистецтва 
за допомогою застосування сучасних технічних 
засобів навчання спрямовано на те, щоб допома-
гати учневі сформувати правильні уявлення про 
естетичний бік реальності, адекватно сприймати, 
компетентно аналізувати, інтерпретувати, вміло 
оцінювати й використовувати друковані форми 
комунікації, кіно, радіо- та телепрограми, Інтер-
нет, орієнтуватися в інформаційному середовищі, 
обмінюватися інформацією з електронних ресур-
сів із використанням сучасних ІКТ, а також створю-
вати власні медіатексти [2, с. 105]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання використання аудіовізуальних засобів 
в освітньому середовищі в різні роки було пред-
метом наукових розвідок Т. Бабійчук, Т. і Ф. Бугай-
ків, В. Вербицької, В. Волинського, Н. Волошиної, 
С. Жили, А. Коржупової, Л. Кулінської, С. Мель-
ничука, Г. Онкович, Є. Пасічника, Л. Погрібної, 
Л. Чашка й інших.

Дослідження останніх років присвячені інте-
грованій медіаосвіті (С. Гудиліна, Т. Жарковська, 
О. Журін, Л. Зазнобіна, Г. Новикова, К. Тихомирова, 
І. Фомічова), аудіовізуальній медіаосвіті (О. Бара-
нов, О. Бондаренко, А. Бурнашев, К. Грибанова), 
розробленню науково-методичних засад орга-
нізації роботи з технічними засобами навчання 
(Л. Баженова, М. Духовна, В. Єгоров, М. Жаб-
ський, Л. Прессман).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У своїй сукупності ці наукові 
розвідки цілісно представляють шляхи реалізації 
проблеми. Водночас у контексті завдань Нової 

української школи, компетентнісних орієнтирів 
шкільної літературної освіти актуальності набула 
об’єктивна потреба в ретроспективному аналізі 
методики застосування аудіовізуальних засобів 
навчання на уроках літератури на засадах куль-
турологічного підходу, представленої в наукових 
працях учених другої половини ХХ ст. 

Мета статті – на основі аналізу науково-мето-
дичних праць учених (З. Рез, В. Маранцман) роз-
глянути методику використання аудіовізуальних 
засобів навчання з метою забезпечення культу-
рологічного підходу у змісті шкільної літературної 
освіти України у другій половині ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
сучасного освітнього простору використання меді-
аосвітніх ресурсів на уроках літератури пов’язано 
із трансляцією динамічних образів, що дуже поши-
рені завдяки сучасним технічним засобам запису і 
відтворення зображення і звуку (кіно, телебачення, 
відео, системи мультимедіа). Нині ці ресурси вже 
цілком доступні кожному вчителю-словеснику, 
що значно полегшує культурологічне оснащення 
уроку. Проте у другій половині ХХ ст. належне 
місце на уроках літератури посідали механічні 
носії, які із часом замінили продукти нової генера-
ції – електронні. 

Важливо зазначити, що розгляд методичних 
надбань вітчизняної педагогічної науки в істо-
ричному аспекті засвідчує послідовне запрова-
дження інформаційних технологій у загальноосвіт- 
ніх навчальних закладах, яке у другій половині 
ХХ ст. співвідносилося з використанням техніч- 
них і аудіовізуальних засобів навчання (діафільми, 
діапозитиви, навчальні кінофільми, звукові посіб-
ники, навчальні телепрограми), у 80-ті рр. – комп’ю- 
терного обладнання та програмного забезпечення, 
нині – мультимедійного арсеналу й інформаційних 
джерел електронного простору глобальної мере-
жевої освітньої діяльності. На думку Т. Яценко, 
стрімкий розвиток медіаосвітніх ресурсів, безпе-
речно, вказує на тенденційний характер засто-
сування інформаційних технологій у шкільному 
навчанні, зокрема й літературному [12, с. 265].

Аудіовізуальні засоби – це особлива група засо-
бів навчання, що використовується для передачі 
та сприйняття інформації, зафіксованої на різних 
запам’ятовуючих пристроях (кіноплівки, аудіо-
плівки, компактні диски, USB-накопичувачі тощо) 
та на друкованих основах (схеми, таблиці, діа-
грами, графіки, репродукції картин тощо). На уро-
ках літератури аудіовізуальні засоби навчання 
посідають особливе місце серед інших засобів, 
оскільки забезпечують образне сприйняття дослі-
джуваного матеріалу і його наочну конкретиза-
цію у формі, найбільш доступній для сприйняття 
і запам’ятовування; а також є синтезом досто-
вірного наукового викладу фактів, подій, явищ з 
елементами мистецтва, оскільки відображення 
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життєвих явищ відбувається художніми засобами  
(кіно- і фотозйомка, художнє читання, живопис, 
музика тощо) [11].

Варто наголосити, що у 60-х рр. ХХ ст. було 
відкрито нову сторінку в методиці: у шкільній прак-
тиці поступово починає використовуватись теле-
бачення. Відтепер питання навчального кіно на 
заняттях із літератури завжди було в полі зору 
відомих учених-методистів. Так, досвід викорис-
тання навчального кіно на уроках літератури вдало 
висвітлювався в науково-методичних працях 
Б. Буяльського, П. Гудими, С. Комендант, А. Кор-
жупової, В. Лутаєнка, С. Мельничука, О. Непо-
рожнього, Є. Пасічника, С. Пультера, С. Теслі й 
інших учених. Питанню використання аудіовізу-
альних засобів навчання на уроках літератури 
присвячувались монографії вчених, зокрема 
такі: «Використання технічних засобів навчання 
на уроках української літератури» В. Вербицької 
(1966 р.), «Наочність на уроках української літера-
тури» А. Коржупової (1965 р.), «Звукопис на уро-
ках української літератури» Л. Кулінської (1973 р.), 
«Екранні та звукові посібники на уроках літера-
тури» (1979 р.), «Використання технічних засо-
бів на уроках літератури» С. Мельничук (1966 р.), 
«Твори М. Коцюбинського на екрані» Л. Погрібної 
(1971 р.), «Екранні та звукові засоби навчання» 
Л. Чашко (1976 р.), «Навчальне кіно у старших 
класах» (1963 р.) та інші. Теоретико-методичні 
надбання вчених з означеної проблеми стали 
базовою основою для конструктивно-критичного 
переосмислення теорії та практики реалізації 
культурологічного підходу до навчання літератури 
засобами медіаосвітніх ресурсів в умовах розбу-
дови Нової української школи у ХХІ ст.

Вагомий внесок у розроблення методики роботи 
з наочними засобами навчання на уроках російської 
літератури зробила З. Рез. У підручнику «Мето-
дика викладання літератури» [9] учена розкривала 
функції, які виконують засоби наочності на уроках 
російської літератури, а саме: сприяти вираженню 
емоцій та почуттів учнів, доповнювати знання про 
побут та культурні надбання минулого, допомагати 
проявляти та поглиблювати уявлення про пись-
менника, художній твір, героїв літературного твору, 
сприяти систематизації історико-літературних і 
теоретико-літературних знань школярів. Головне 
завдання вчителя – визначити функцію наочності 
на конкретному уроці [9, с. 330–331]. Серед видів 
наочності вчена виділяла зорову, слухову та син-
тетичну. До зорової наочності методист відносила 
репродукції портретів письменників, ілюстрації 
до творів, картини жанрового характеру, фото-
графії місць, пов’язаних із життям письменника, 
скульптурні зображення героїв книг, макети тощо. 

Особливе значення на уроці російської літе-
ратури З. Рез приділяла роздатковому матеріалу 
у вигляді листівок, альбомам, у яких наводився 

не лише живописний, а й документальний мате-
ріал – відгуки або висловлювання письменника, 
його сучасників, послідовників, фрагменти лис-
тування тощо. Близькими за своїм педагогічним 
призначенням, на думку вченої, є екранні посіб-
ники – діафільми та діапозитиви, що мають огля-
дово-біографічний характер (портрети, докумен-
тальні матеріали тощо) або присвячені художнім 
творам (ілюстрації до епізодів у художніх творах); 
схеми, плакати, таблиці, синхронні таблиці тощо.

Серед засобів слухової наочності вчена виді-
ляла платівки, записи на магнітофонній стрічці 
музичних творів і художнє читання акторів чи 
самого автора, акцентувала увагу на важливості 
виразного читання художнього твору вчителем 
на уроці, під час якого варто встановити зоро-
вий контакт з аудиторією, пояснити, прокоменту-
вати, поставити запитання тощо. До синтетичних 
засобів наочності було віднесено кіно та телеба-
чення – це навчальні фільми, кіноекскурсії, фраг-
менти з художніх фільмів-екранізацій, телевізійні 
навчальні програми [9, с. 333–334].

Погляди вченої були сконцентровані на ство-
ренні методики роботи над засобами наочності 
на уроках російської літератури, ключові ідеї якої 
полягали у визначенні її дидактичної функції, 
ретельному відборі відповідних наочних засобів 
навчання, фахово продуманій системі запитань 
і завдань під час роботи з ілюстративним мате-
ріалом на уроці літератури. З. Рез переконливо 
стверджувала, що використання засобів наочності 
є актуальним на різних етапах уроку – на етапі 
актуалізації знань учнів, під час вступної бесіди, у 
процесі роботи з текстом художнього твору чи під 
час підбиття підсумку уроку – на основі мистецьких 
діалогів, усвідомленого ставлення учнів до засобів 
творення образів у різних видах мистецтва. Учена 
акцентувала увагу на виваженій, доцільній вза-
ємодії мистецтв на уроці, ідейно-тематичній зна-
чущості мистецьких творів, що сприятиме досяг-
ненню навчальної, розвивальної та виховної цілей 
уроку. Аналіз суміжних видів мистецтв на уроці, 
на думку вченої, має відбуватись у взаємозв’язку 
з літературними творами, з урахуванням худож-
ньої специфіки кожного з них: порівняння мис-
тецьких творів на основі спорідненої тематики або 
композиційно-жанрових особливостей (ілюстра-
цій та репродукцій картин художників, музичного 
твору, театральної постановки або кіноверсії з 
літературним твором), спостереження за мистець-
кими творами, тематично спорідненими з літера-
турними, їх авторською концепцією, зіставлення 
засобів творення образів у різних видах мистецтв 
тощо. Закономірним, на думку вченої, є поступове 
ускладнення роботи над творами суміжних видів 
мистецтв, використання на уроці завдань оцінного, 
творчого характеру (сфотографувати предмет чи 
явище, що сподобалось, намалювати власну ілю-
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страцію, записати на магнітофон виразне читання 
товариша, створити діафільм, підготувати радіо-
програму тощо) [9, с. 335–340].

Великого значення на уроці літератури З. Рез 
надавала засобам теледидактики – діафільмам і 
кінофільмам, акцентуючи увагу на майстерності 
вчителя під час використання засобів ТЗН, доско-
налих технічних характеристиках екранних посіб-
ників, розумінні учнями режисерського задуму, 
усвідомленні ними засобів творення образів 
у кіномистецтві. Наочність, на думку вченої, має 
значний вплив на вдосконалення методів розвива-
ючого навчання і є перспективною галуззю мето-
дики, оскільки у зв’язку з інтенсивним розвитком 
технічних засобів та суміжних видів мистецтв (осо-
бливо кіно та телебачення) активізувалася мето-
дика роботи з ілюстраціями, музикою, кіно, що 
потребує підвищення майстерності вчителя у про-
цесі застосування засобів наочності та технічних 
засобів навчання [9, с. 340]. 

Проблемне навчання та використання на уро-
ках літератури аудіовізуальних (посібники для 
занять) і технічних засобів навчання (технічні 
пристосування для демонстрації посібників) було 
одним із ключових у науково-методичних пошуках 
В. Маранцмана [7]. У наукових дослідженнях уче-
ний обґрунтував принципи проблемного навчання 
у шкільній літературній освіті, окреслив загально-
дидактичні способи створення і вирішення про-
блемних ситуацій на уроках літератури, де йдеться 
про мистецтво [7, с. 205]. Ученим у низці наукових 
досліджень було висвітлено досвід використання 
телевізійних програм, кінофрагментів під час 
засвоєння учнями теоретико-літературних понять 
на уроках російської літератури. В. Маранцман 
зазначав, що «знання з теорії літератури, які, як 
відомо, визначають принципи і методику аналізу 
художнього твору, має велике значення для розви-
тку читацької культури школярів, формування умінь 
самостійно оцінювати літературний твір, <…> роз-
витку і вдосконалення самостійної творчості учнів, 
їх здатності до власних спроб пера» [7, с. 169]. 

В. Маранцманом було доведено, що викорис-
тання на уроці аудіовізуальних засобів навчання 
сприяє кращому запам’ятовуванню учнями теоре-
тико-літературних понять, усвідомленню сюжетно-
композиційної побудови художнього твору, визна-
ченню рис характерів героїв творів, осмисленню 
авторської позиції, активізує уяву школярів, роз-
виває спостережливість, спонукає до самостій-
ності у вирішенні порушених проблем, до власної 
творчості тощо. Серед різноманітних тем, запро-
понованих В. Маранцманом у процесі експери-
ментально-дослідного навчання, чільне місце 
належало літературі посеред інших видів мис-
тецтв. Вирішення поставлених завдань здійсню-
валось на уроках як класного, так і позакласного 
читання. Під час роботи на уроці вчений рекомен-

дував використовувати такі методичні прийоми: 
перегляд кадрів із кінофільмів, здійснення учи-
телем (або ведучим) коментаря до них, відповіді 
учнів на поставлені запитання після перегляду 
кінофрагментів, використання проблемних запи-
тань чи ситуацій на уроці. Варто наголосити, що 
провідні ідеї, закладені В. Маранцманом у мето-
диці проблемного навчання на уроках російської 
літератури, знайшли своє втілення в теорії та прак-
тиці проблемного навчання на уроках української і 
зарубіжної літератури в кінці ХХ – на початку ХХ ст. 

Фаховий інтерес для нас становить розроблена 
В. Маранцманом [1; 4; 6; 8] методика вивчення 
літератури в єдиному руслі світової культури, у якій 
чільне місце належить проблемам художнього 
сприйняття, аналізу мистецького твору в культу-
рологічному контексті. У запропонованій методиці 
вчений апелює до того, що вивчення художнього 
твору на уроці має поєднуватися з інформацією 
про його вплив на подальшу літературну традицію, 
із коментарями різних інтерпретацій цього твору 
чи окремих образів з нього в літературі й інших 
видах мистецтва. Так, у праці «Співдружність мис-
тецтв на уроці літератури» В. Маранцман підкрес-
лює, що екранізації, театральні постановки значно 
полегшують процес сприймання художнього твору 
учнями, наближаючи твір письменника до думок 
і почуттів сучасної людини, спонукають школяра 
в цьому зближенні спілкуватися з далекою епо-
хою. Процес роботи над текстом художнього твору 
на уроках літератури учений розглядав як «педа-
гогізацію» літературного матеріалу, його інтерпре-
тацію, яку здійснює учитель разом з учнями на 
уроці. Аналіз художнього твору тлумачив як твор-
чий процес, у якому явище мистецтва поєднується 
з особистісним сприйманням та емоційно-цінніс-
ним ставленням до сприйнятого [7, с. 166–212.]. 
За В. Маранцманом, на уроці необхідно врахо-
вувати різні варіанти інтерпретацій літературного 
твору: на основі зіставлення різних редакцій, окре-
мого художнього твору з іншими творами пись-
менника, літературного твору із творами інших 
митців слова, на основі композиційного та стиліс-
тичного аналізу, у процесі відтворення історичної 
та психологічної ситуації, що стала поштовхом 
до написання мистецького твору. Водночас уче-
ний виокремлював низку методичних прийомів, 
спрямованих на посилення емоційного складника 
у процесі роботи над текстом художнього твору, 
а саме: виразне читання, усне словесне малю-
вання, творчі перекази, створення кіносценарію, 
обмін особистими враженнями, зіставлення літе-
ратурного тексту із суміжними видами мистецтв: 
музикою, живописом, кіно [4, с. 115–116]. 

Учений стверджував, що сучасне прочитання 
творів у школі неможливе без урахування художніх 
інтерпретацій класики, а формування інтерпрета-
ційної компетентності учнів на уроках літератури 
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розглядав як важливий складник культурологічного 
аналізу художнього твору. Так, у статті «Гамлет на 
сцені й у кіно» [5] методист дає характеристику 
сценічним інтерпретаціям образу Гамлета різними 
акторами, коментує і дає оцінку цій грі, що не лише 
розширює кругозір учнів, але й слугує їм прикла-
дом в інтерпретаційній практиці. Доречно, на наш 
погляд, методист пропонує учням переглянути 
фільм В. Козинцева або театральні постановки 
«Гамлета», рекомендує низку запитань, спрямо-
ваних на усвідомлення школярами головної ідеї 
художнього твору в різних видах мистецтв, напри-
клад: «Чи точно відтворюється текст Шекспіра 
у постановці? Що нового відкрив для вас фільм/
спектакль у трагедії Шекспіра? Які сцени траге-
дії особливо вдалися режисерові? Хто з акторів 
виявився близьким до вашого уявлення про героїв 
трагедії?» тощо [5, с. 72]. Такі запитання сприяють 
здійсненню безпосереднього зв’язку між літерату-
рознавчим і мистецтвознавчим матеріалом, фор-
муванню в учнів умінь самостійно працювати із 
творами суміжних видів мистецтв, оцінювати мис-
тецьке явище в культурологічному контексті.

Висновки. Отже, у другій половині ХХ ст. в нау-
ково-методичних працях учених особливої акту-
альності набула проблема застосування медіаос-
вітніх ресурсів як одного з дієвих засобів реалізації 
культурологічного підходу на уроках літератури. 
Російськими вченими З. Рез та В. Маранцманом 
було розроблено методику використання на уро-
ках російської літератури різноманітних засобів 
зорової й екранної наочності, акцентовано увагу 
на особливостях демонстрування кіномистецтва, 
визначено дидактичні можливості екранних і звуко-
вих посібників, окреслено шляхи їх упровадження 
у практику роботи школи. Закладені провідними 
вченими-методистами основи методики викорис-
тання аудіовізуальних засобів навчання на уроках 
російської літератури стали важливою базою для 
розроблення та впровадження сучасних медіаос-
вітніх ресурсів у практику роботи школи як дієвого 
засобу культурологічного оснащення уроку літера-
тури, розвитку медіаграмотності, виховання меді-
акультури в учнів ХХІ ст.

Перспективу подальшої роботи вбачаємо 
в аналізі науково-методичного доробку україн-

ських учених-методистів 70–90-х рр. ХХ ст. щодо 
проблеми реалізації культурологічного підходу 
на уроках української літератури засобами медіа-
освітніх ресурсів.
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Стаття має теоретичну спрямованість, 
у ній висвітлена позиція авторів щодо місця 
педагогічної культури вчителя у структурі 
формування його педагогічної майстер-
ності як полікомпонентної структури. 
Автори доводять, що вивчення питань фор-
мування педагогічної майстерності завжди 
було в центрі уваги науковців, а активна 
практична діяльність та постійне само-
вдосконалення є першочерговими показни-
ками в освітній діяльності педагога. Зазна-
чається, що потрібні оновлення наявних 
науково-педагогічних досліджень, методик 
та підходів, їх модернізація й адаптування в 
освітньому просторі з урахуванням особис-
тісно орієнтованого та компетентнісного 
підходів у сучасному освітньому процесі.
Наведено авторське бачення понять «педа-
гогічна майстерність», «педагогічна куль-
тура», «професійно-педагогічна рефлексія», 
«професійно-педагогічна самоактуалізація». 
Педагогічна майстерність розглядається 
як міждисциплінарна галузь наукового зна-
ння, що вивчає закономірності утворення 
та реалізації передумов досягнення профе-
сійного та життєвого успіху педагога, які 
повинні бути сформовані у процесі фахової 
освіти людини.
Педагогічна культура є видом діяльності, 
що свідомо спрямовується на освітню підго-
товку до самостійної діяльності відповідно 
до духовних, моральних якостей, економіч-
них цілей суспільства. Визначені складові 
частини педагогічної культури особистості 
вчителя. Наголошується, що позитивна 
«Я-концепція» педагога зумовлює форму-
вання позитивної «Я-концепції» його вихо-
ванців. Особистісно орієнтована освіта 
інтегрує педагогічну культуру вчителя й 
індивідуальні особливості учнів. Дитина 
стає суб’єктом педагогічної діяльності, яка 
забезпечує формування її особистості.
Зазначається, що на основі рефлексії реалі-
зується потреба у професійно-педагогічній 
самоактуалізації. Професійно-педагогічна 
рефлексія розглядається як здатність педа-
гога до об’єктивного самоаналізу фахової 
діяльності. Автори зосереджують увагу на 
необхідності цілеспрямовано та системно 
формувати в педагога важливі характерис-
тики особистості, які актуалізують його 
творчу освітньо-виховну діяльність.

Ключові слова: педагогічна культура, педа-
гогічна майстерність, ціннісні орієнтації, 
рефлексія, самоактуалізація, Я-концепція.

The article has a theoretical orientation, which 
highlights the position of the authors on the place 
of teacher’s pedagogical culture in the structure of 
the formation of his pedagogical skills as a semi-
component structure. The authors prove that 
the study of the formation of pedagogical skills 
have always been the focus of attention of sci-
entists, and active practical activity and constant 
self-improvement are the priority indicators in the 
educational activity of a teacher. It is noted that 
the existing scientific and pedagogical research, 
methods and approaches need to be updated, 
as well as their modernization and adaptation to 
the educational space, taking into account the 
personality-oriented and competence-based 
approaches in the modern educational process.
The author’s visions of the concepts “pedagogical 
skill”, “pedagogical culture”, “professional-peda-
gogical reflection” and “professional-pedagogical 
self-actualization” are provided. Pedagogical 
skill is considered as an interdisciplinary branch 
of scientific know ledge that studies the laws of 
creation and implementation of prerequisites 
for achieving professional and life success of a 
teacher, which must be formed in the process of 
professional education of a person.
Pedagogical culture is a type of activity con-
sciously directed to the educational preparation 
for independent activity according to the spiri-
tual, moral qualities, economic goals of society. 
The components of the pedagogical culture of 
the teacher’s personality are defined. It is noted 
that the positive Self-concept of the teacher 
determines the formation of a positive Self-con-
cept of his pupils.
It is noted that the need for professional and 
pedagogical self-actualization is realized on the 
basis of reflection. Professional-pedagogical 
reflection is considered as the ability of a teacher 
to an objective self-analysis of professional activ-
ity. The authors focus on the need to purposefully 
and systematically form the teacher’s important 
personality characteristics that actualize his cre-
ative educational activity.
Key words: pedagogical culture, pedagogical 
skill, value orientations, reflection, self-actualiza-
tion, Self-concept.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У процесі реформування сучасної освіти України 
набувають актуальності проблеми формування 
педагогічної майстерності як полікомпонентної 
структури. Потребують оновлення наявні науково-
педагогічні дослідження, методики та підходи, 
необхідна модернізація та їх адаптація до освіт-
нього простору з урахуванням особистісно орієн-
тованого та компетентнісного підходів у сучасному 
освітньому процесі. Педагогічна культура як ком-
понент педагогічної майстерності та духовно-соці-

альне явище є особливим видом суспільної діяль-
ності, що свідомо спрямовується на підготовку 
молодого покоління до самостійної діяльності від-
повідно до духовних, моральних якостей, еконо-
мічних цілей суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У результаті проведеного аналізу наукових дослі-
джень можемо констатувати, що поняття «педаго-
гічна культура», «педагогічна майстерність» мають 
різні тлумачення, структуру та характеристики. 
Питання формування педагогічної майстерності 
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були завжди в центрі уваги науковців, які перейма-
ються проблемами становлення особистості педа-
гога як компетентного фахівця. Різним питанням із 
цієї проблематики присвячені наукові дослідження 
та розробки А. Бодальова, І. Зязюна, С. Кондра-
тьєвої, А. Маркової, А. Мудрика,  Л. Мітіної, І. Під-
ласого, В. Скакуна, В. Сластьоніна й інших [1–6].

І. Підласий звертає увагу на те, що «сутність 
педагогічної майстерності – це своєрідний сплав 
особистої культури, знань і кругозору педагога, 
його всебічної теоретичної підготовки з доско-
налим володінням прийомами навчання й вихо-
вання, педагогічною технікою і передовим педаго-
гічним досвідом. Педагог – майстер своєї справи, 
це фахівець високої культури, який глибоко знає 
свій предмет, добре знайомий із відповідними 
галузями науки чи мистецтва, який практично роз-
бирається в питаннях загальної та дитячої психо-
логії, досконало володіє методикою навчання та 
виховання» [2, с. 77].

Наукові доробки І. Беха, С. Вітвицької, В. Григо-
ренка, В. Гриньової, М. Євтуха, Т. Іванової, Л. Кай-
далової, В. Лозової, Т. Лутаєвої, О. Рудницької та 
їх обґрунтування доводять, що рівень фахових 
і спеціальних знань учителя, його активна прак-
тична діяльність і постійне самовдосконалення 
є першочерговими показниками в освітній діяль-
ності педагога [1–4].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на науково-прак-
тичну потребу вирішення окреслених проблем, а 
також з урахуванням актуальності та стану висвіт-
лення проблеми, доцільності її наукового вивчення 
та розробки нами було обрано вищеозначену тему 
дослідження, яка входить до комплексної науко-
вої проблематики, що вирішується в галузі педа-
гогіки та фахової підготовки студентів державного 
вищого навчального закладу «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет».

Мета статті полягає в теоретичному аналізі 
й обґрунтуванні педагогічної культури вчителя 
як складової частини його педагогічної майстер-
ності. Для досягнення мети нами був використа-
ний системний комплекс методів дослідження: 
аналіз, синтез і систематизація; порівняння, уза-
гальнення; опрацювання результатів, отриманих 
у процесі роботи.

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
майстерність розглядається нами як міждисциплі-
нарна галузь наукового знання, що вивчає законо-
мірності утворення та реалізації духовних, інтелек-
туальних, морально-вольових, психосоматичних 
передумов досягнення професійного та життєвого 
успіху, які повинні бути сформовані у процесі про-
фесійної орієнтації та фахової освіти людини. 

Дефініція поняття «педагогічна культура» 
дозволяє розглядати його сутність у таких аспек-
тах загальнолюдської культурної практики:

– як вагому частину загальнолюдської та наці-
ональної духовної культури, сферу педагогічних 
цінностей, парадигм освіти і виховання, що охо-
плює прогресивні педагогічні ідеї, теорії, концепції, 
програми, професійно-педагогічне мислення, сві-
тогляд, культурні досягнення практичної освітньо-
виховної діяльності;

– як сферу професійно-педагогічної діяльності 
вчителів системи національної освіти, що включає 
суспільно-соціальні вимоги до її цілей, завдань, 
змісту, загальні духовно-фахові критерії ідентифі-
кації педагога як особистості;

– як духовно-соціальну сферу суспільства, 
спосіб збереження стосунків, співпраці поколінь, 
передачі та трансформування соціально-педаго-
гічного досвіду;

– як особистісні риси, фаховий стиль, духовно-
моральні якості особистості педагога, вихователя, 
які забезпечують йому формування активної гро-
мадянської позиції, світоглядних підходів до роз-
витку у країні соціально-культурної ситуації духо-
вно-ціннісного ставлення до освіти, створення 
соціально-педагогічних умов рівного доступу до 
якісної освіти дітей, підлітків, дорослих, а також 
тих, хто мають особливі освітні потреби.

Отже, педагогічна культура як духовно-соці-
альне явище є особливим видом суспільної 
діяльності, що свідомо спрямовується на освіт-
ньо-виховну підготовку молодого покоління до 
самостійної діяльності відповідно до духовних, 
моральних якостей, економічних цілей суспільства.

Педагогічну культуруми розглядаємо як: 
– знання педагогом потреб, тенденцій, цінніс-

них орієнтацій суспільно-соціального розвитку; 
– основні вимоги до духовного, інтелектуаль-

ного, психосоматичного розвитку суб’єкта освіти; 
– багатогранні наукові знання, педагогічні 

вміння, основи життєвого і професійно-педагогіч-
ного досвіду, загальнолюдської та національної 
культури, досягнення науки, культури здоров’я, що 
накопичені людством; 

– академічні науково-педагогічні знання, орга-
нізаційно-управлінські, комунікативно-діалогові, 
дидактичні професійно-педагогічні здібності, що 
постійно вдосконалюються; 

– високий рівень загальнолюдської культури, 
психосоматичного здоров’я, здорового способу 
життя, саногенного мислення, духовного, соціаль-
ного здоров’я особистості.

Складові частини педагогічної культури осо-
бистості вчителя ми розуміємо як певний індиві-
дуалізований рівень педагогічної компетентності, 
майстерності, культури його особистості, на заса-
дах якого реалізується персоніфікована система 
інтелектуальних, духовних, морально-вольових, 
емоційно-оцінних ставлень до навколишнього 
світу, педагогічної дійсності, фахової діяльності, 
результатів педагогічної практики.
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Усвідомлення педагогом загальнолюдських 
цінностей, сутності його особистісно-соціальної 
ролі та професійно-педагогічних стратегій діяль-
ності в суспільстві, фахова самооцінка, само-
контроль як складові частини творчої рефлексії 
сучасного педагога є компонентами його позитив-
ної «Я-концепції», професійної самосвідомості. 
Педагогічна наука, передовий педагогічний досвід 
доводять, що позитивна «Я-концепція» педагога 
зумовлює формування позитивної «Я-концепції» 
його вихованців, яка за механізмом зворотного 
зв’язку стимулює процеси ідентифікації вчителя 
як професіонала, формування цілісного образу 
педагога-майстра, який системно та цілеспрямо-
вано формує особистісну педагогічну культуру.

Упроваджена в сучасний освітній простір кон-
цепція особистісно орієнтованої освіти інтегрує 
педагогічну культуру вчителя й індивідуальні 
особливості учнів. У цих умовах дитина стає 
суб’єктом суспільно-соціальної, предметно-прак-
тичної, пізнавально-виховної, духовної діяльності, 
яка забезпечує формування її особистості з озна-
ками творчої активності, конструктивності, само-
стійності, соціально-ціннісного самовизначення та 
самореалізації.

Ціннісна сутність педагогічної культури вчи-
теля, її наскрізна векторність у реалізації про-
фесійної майстерності, фахової компетентності 
зумовлюють формування його здатності до 
професійно-педагогічної рефлексії, яку ми роз-
глядаємо як здібність педагога до об’єктивного 
самоаналізу особистісної фахової діяльності, 
самооцінки рівня сформованості аксіологічних, 
праксіологічних, когнітивних, діалого-комуніка-
тивних, духовно-соціальних, академічних, дидак-
тичних, перцептивно-експресивних складових 
частин його педагогічної культури. 

На основі рефлексії педагог реалізує усвідом-
лену потребу у професійно-педагогічній само-
актуалізації, зміст якої полягає в намаганнях 
особистості як можна повніше виявити та ціле-
спрямовано реалізувати свої здібності, ціннісні 
орієнтації, духовність, морально-етичні якості, які 
інструментально спрямовуються на формування 
особистостей його вихованців. Інтенсивність і 
вмотивованість самоактуалізації педагога детер-
мінуються позитивними духовними, соціальними, 
суспільними, морально-правовими, матеріально-
технічними умовами його професійно-педагогіч-
ної діяльності.

За твердженням Є. Павлютенкова, реалізація 
вищевикладених соціально-педагогічних умов 
професійної діяльності вчителя розширює риси 
його особистості, які зумовлюють: 

– більше, порівняно з іншими, аналітично-адек-
ватне сприйняття суспільно-соціальної, освіт-
ньо-виховної діяльності, перспектив особистісної 
педагогічної діяльності; 

– об’єктивне ставлення до себе й інших на основі 
системної професійно-педагогічної рефлексії; 

– уміння адекватно розрізняти освітньо-виховні 
цілі і завдання, що спонукають педагога до твор-
чого їх вирішення та широкого інноваційного вико-
ристання; 

– глибокі та проникливі міжособистісні вза-
ємини, безмежність почуттів, стурбованість педа-
гога проблемами, вирішення яких не сприяє влас-
ному благополуччю; 

– демократичність, автономність, спонтанність 
поведінки педагога, почуття гумору; 

– завжди оригінальність оцінок, здатність 
по-новому оцінювати звичайні життєві, педагогічні, 
суспільні явища [6].

Викладені ознаки самоактуалізуючої особис-
тості педагога дозволяють стверджувати, що його 
загальнолюдська та фахова культура є потужними 
мотиваторами «розширення світогляду вчителя, 
спектра його інтересів, оволодіння духовними здо-
бутками суспільства, орієнтації в сучасній і кла-
сичній літературі, театрі, кінематографі, образот-
ворчому мистецтві, музиці, в основних тенденціях 
науково-технічного прогресу» [6, с. 271].

Отже, на наше переконання, потрібно ціле-
спрямовано та системно формувати в педагога 
такі характеристики особистості, які актуалізують 
його творчу освітньо-виховну діяльність: 

– психоемоційну незалежність, яка є основою 
оригінальних професійно-педагогічних поглядів, 
ідей, переконань, висновків, цілей та шляхів їх 
вирішення, авторських програм, технологій, фахо-
вих цінностей та інновацій; 

– духовно-соціальну емпатію, яка є психое-
моційним підґрунтям педагога для ідентифікації 
переживань, психоемоційних станів, поведінки, 
вчинків, дій своїх вихованців; 

– «Я-концепцію» педагога, що є системою 
уявлень стосовно своєї особистості, на засадах 
яких він: 

– реалізує взаємодію, співпрацю, співтворчість 
з учнями, колегами, суспільством; 

– ідентифікує себе як педагога-професіонала 
з певним рівнем загальнолюдської та фахової 
культури; 

– прогнозує фахове майбутнє; 
– оцінює професійно-педагогічні можливості; 
– аналізує ретроспективну динаміку форму-

вання педагогічної культури; 
– уточнює особистісні соціальні ролі в аспекті 

іміджу, престижу професії педагога, фахової само-
реалізації, духовно-фахової рефлексії; 

– здатність формувати потужні педагогічні 
цілі в контексті їхнього наукового, світоглядного, 
духовно-морального, соціального, прикладного, 
здоров’ятворчого значення для кожного учня, його 
сім’ї, суспільства, на основі якої вчитель реалізує 
гуманістичну аргументацію виховання особистості; 
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– здібності й мотиви до науково-дослідниць-
кої діяльності та самоаналізу освітньої практики, 
що виконують діагностичну, пізнавальну, органі-
заційно-управлінську, мотиваційно-стимулюючу, 
корегуючу та верифікаційну функції у процесі фор-
мування педагогічної майстерності, компетент-
ності, культури; 

– духовно-комунікативні, діалогово структу-
ровані здібності до творчого, освітньо-виховного, 
психоемоційно комфортного спілкування педа-
гога з учнями та їхніми батьками, колегами, на 
основі якого вчитель організує взаємини з учнями 
й управління їхньою освітньою діяльністю, спіл-
кування в системах «учень – педагог», «учень – 
учень», «учень – мала група», «педагог – мала 
група», «учень – колектив класу», «педагог – 
колектив класу»; 

– духовно-фахову здатність до системної 
психолого-педагогічної підтримки, оперативного 
та превентивного супроводу освітньої діяльності 
учнів, які спрямовуються вчителем на визнання 
прав дитини, продуктивне вирішення індивіду-
альних проблем, складнощів, урегулювання кон-
флікту, девіантної поведінки, соціальної депри-
вації шляхом відвертої віри, поваги до дитини, 
ставлення до неї як до особистості.

Отже, сутність гуманітарної парадигми освіти 
полягає в соціально-педагогічному визнанні уні-
кальності людської особистості як джерела духо-
вних і матеріальних цінностей, ціннісних орієнта-
цій, творчих здібностей.

Висновки. Аналіз психолого-педагогічних, 
духовно-ціннісних, морально-етичних понять і 

категорій, які відображають сутність педагогічної 
культури вчителя, дозволив нам дійти висновку, 
що загальнолюдська культура, гуманітарні знання, 
гуманізований життєвий та професійно-педагогіч-
ний досвід є чинниками формування майстерності 
й характеру педагога. У її структурі комплемен-
тарно імплантовані інтелектуальні, духовно-цін-
нісні, морально-етичні, діалогово-комунікативні та 
суспільно-соціальні риси особистості, на засадах 
яких педагог реалізує індивідуальні професійні 
можливості, творчі здібності, системно вдоскона-
лює педагогічну майстерність та культуру.

Перспективи подальших розвідок убачаємо 
в аналізі та систематизації сучасних концепцій 
щодо професійної підготовки та вдосконалення 
педагогічної майстерності вчителів нової україн-
ської школи.
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Стаття присвячена актуальній проблемі 
формування готовності менеджерів авіа-
ційної галузі до професійної самореалізації. 
Проведено анкетування фахівців авіаційних 
підприємств із метою виявлення основних 
проблем готовності до професійної само-
реалізації та шляхів їх вирішення. Усі опи-
тувані респонденти мають вищу освіту. 
Констатовано, що для роботи в авіаційних 
підприємствах авіаційна освіта не завжди 
є обов’язковою умовою, але, як показують 
результати дослідження та практичні 
результати, це є необхідним. Визначено, 
що на початку роботи не всі респонденти 
готові працювати на займаній посаді та 
стикаються з певними труднощами, а саме: 
недостатнім практичним досвідом, прак-
тичною реалізацією теоретичних знань, 
правовим регулюванням і документацією; 
недостатніми знаннями авіаційної галузі, 
уміннями володіти іноземними мовами та 
працювати зі спеціалізованим програмним 
забезпеченням.
Зазначено, що менеджери авіаційної галузі 
повинні володіти широким спектром про-
фесійних якостей та здібностей, як-от: 
цілеспрямованість, працездатність, лідер-
ські якості, самоконтроль, управлінські 
здібності, організаторські здібності, аналі-
тичні здібності, відповідальність, стресос-
тійкість, гнучкість, надійність, самодис-
ципліна, старанність, комунікабельність, 
уміння працювати автономно, уміння пра-
цювати в колективі та команді, уміння пра-
цювати в міжнародному середовищі.
Для сприяння формуванню готовності до 
професійної діяльності підготовки менедже-
рів необхідно більше приділяти уваги пред-
метам професійного спрямування, практич-
ним заняттям, відповідальному ставленню 
до проходження практики та вивченню 
іноземної мови, а для покращення вивчення 
дисциплін економічного та професійного 
спрямування – сучасним тенденціям, вико-
ристанню практичного досвіду, розгляду 
ситуаційних прикладів, наполегливості 
викладачів щодо вивчення матеріалу.
У досліджені респонденти визначали стан 
сформованості цілісних системних уявлень 
про майбутню професійну діяльність по 
закінченню закладу вищої освіти та вміння 
планувати й організовувати свою роботу 
під час навчання. Запропоновані шляхи вдо-
сконалення практичної підготовки авіа-
ційних фахівців: моделювання на заняттях 
типових ситуацій практичної діяльності, 
надання детальної інформації студентам 
про можливості працевлаштування в авіа-
компанії чи структурі аеропорту, розгляд 
і аналіз проблемних ситуацій на заняттях, 
взаємозв’язок і співробітництво авіакомпа-
ній чи структур аеропорту з навчальним 
закладом вищої освіти, демонстрування 
демоверсій основного програмного забезпе-
чення місця роботи, використання відеома-

теріалів для ознайомлення із професійною 
діяльністю, екскурсії до аеропортів, озна-
йомлення із практичною діяльністю.
Ключові слова: менеджер авіаційної галузі, 
професійна самореалізація, формування 
готовності, професійна готовність, профе-
сійна діяльність.

The article is devoted to the actual problem of 
formation of aviation managers’ readiness for 
professional self-realization. Surveys of avia-
tion industry experts were conducted in order 
to identify the main problems of readiness for 
professional self-realization and ways of solving 
them. All respondents have higher education. It 
is stated that aviation education is not always a 
prerequisite for working in aviation enterprises, 
but research results and practical results indicate 
this is a prerequisite. It was determined that at the 
beginning of work not all respondents are ready 
to work in a position and face certain difficulties, 
namely: insufficient practical experience, practi-
cal implementation of theoretical knowledge, 
legal regulation and documentation, insufficient 
knowledge of aviation industry, ability to speak 
foreign languages and specialization software.
It is stated that managers of aviation industry 
must have a wide range of professional qualities 
and abilities: purposefulness, efficiency, lead-
ership qualities, self-control, managerial abili-
ties, organizational abilities, analytical abilities, 
responsibility, stress resistance, flexibility, com-
munication skills, abilities to work autonomously, 
abilities to work in a team, abilities to work in an 
international environment.
In order to facilitate the formation of professional 
readiness for training future managers, it is nec-
essary to pay more attention to the subjects 
of professional orientation, practical classes, 
responsible attitude to the practice and learn-
ing a foreign language, and to improve studying 
disciplines of economic and professional direc-
tion – modern trends, use of practice, case stud-
ies, persistence of teachers.
The surveyed respondents determined the state 
of formation of holistic systematic ideas about 
future professional activity after graduation from 
higher education institutions and the ability to 
plan and organize their work during their studies. 
There have been proposed the ways to improve 
the practical training of aviation specialists: mod-
eling of typical practical situations, providing 
students with detailed information about employ-
ment opportunities in the airline or airport struc-
ture, reviewing and analyzing problem situations 
in training, interconnection and cooperation of 
airlines or airport structures with training educa-
tion, demonstrating demos of basic workplace 
software, using video to familiarize with profes-
sional activities, trips to airports and acquain-
tance with practical activities.
Key words: aviation industry manager, profes-
sional self-realization, readiness formation, pro-
fessional readiness, professional activity.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сьогодні залишається невирішеним питання під-
готовки фахівців до їхньої майбутньої професійної 
діяльності, що безпосередньо пов’язано з якістю 
освітнього процесу. Суперечності між вимогами 
роботодавців і якістю підготовки випускників 
посилюється постійними змінами в суспільстві, 
технологічними інноваціями та законодавством.  
Особливо актуальне формування готовності 
до професійної самореалізації авіаційних фахів-
ців, оскільки зміни в цій сфері швидкоплинні 
та пов’язані з безпекою польотів.

Одна із проблем у підготовці менеджерів авіа-
ційної галузі полягає в тому, що напрями їхньої 
майбутньої роботи є дуже розгалуженими, отже, 
у процесі навчання увага приділяється багатьом 
аспектам, а під час виконання своїх обов’язків 
використовується тільки частина, яка є вузько-
спеціалізованою. У процесі навчання неможливо 
охопити лише декілька напрямів, що пов’язано 
насамперед із тим, що студенти не знають точно, 
у якому відділі авіаційного підприємства або орга-
нізації вони будуть працювати. Отже, менеджери 
авіаційної галузі отримують знання з різних сфер 
(авіаційні, економічні, управлінські тощо) для 
загального розуміння всієї системи, що є, з одного 
боку, перевагою, але з іншого – недоліком, оскільки 
дуже розпорошені знання важко узагальнити, зро-
зуміти цілісну картину та послідовність.

Як відомо, студент краще розуміє матеріал 
і його запам’ятовує, коли розуміє, де і як може 
використати на практиці здобуті знання. Однак 
бувають випадки, коли для розуміння практичного 
матеріалу необхідно також вивчити «сухі», «незро-
зумілі» теоретичні матеріали.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні у психолого-педагогічній науці існує великий 
теоретико-експериментальний матеріал про осо-
бливості готовності людини до праці, розглянуто 
поняття готовності, визначено зміст, структуру, 
основні параметри готовності й умови, що впли-
вають на її прояви (М. Дьяченко, Л. Кандибович, 
В. Мясищев). Вагомий внесок у вивчення вищезаз-
наченого у психологічній науці зробили: А. Адлер, 
Е. Галажинський, Л. Коростильов, Д. Леонтьєв, 
А. Маслоу, К. Роджерс, К. Юнг; а в педагогічній 
науці – В. Андреєв, Т. Борисова, А. Громцева, 
К. Дурай-Новакова, Г. Єльникова, А. Зарицька, 
В. Ковальчук, В. Сластенін, І. Шендрик [6]. Форму-
вання готовності майбутніх менеджерів вивчала 
М. Чернишова [5], питання готовності майбутніх 
менеджерів-економістів до професійної самореа-
лізації досліджувала Л. Служинська [4].

Аналіз досліджень із формування готовності 
менеджерів до професійної діяльності вивчали 
В. Андреєв, Н. Бочкина, Є. Гришина, Н. Скорбіліна. 
Проблеми вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх менеджерів досліджуються у працях 

Є. Воробйової, Б. Головешко, С. Калашникової, 
Л. Карамушки, М. Москальова, Т. Пастухової, 
В. Шаполової. Готовність авіаційних спеціалістів 
до професійної діяльності вивчають О. Моска- 
ленко [2], Л. Герасименко [1], Т. Плачинда [6] та інші.

Також питання самореалізації особистості 
в освітньому просторі вивчаються сучасними 
дослідниками, серед яких І. Бекешкіна, Л. Вєдер-
никова, Т. Вівчарик, І. Краснощок, Н. Лосєва, 
Л. Мова, В. Муляр, М. Недашківська, Г. Нестеренко, 
В. Радул, Л. Рибалко, М. Ситникова, Л. Сохань, 
В. Тихонович, А.  Фоменко, Н.  Шульга й інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Невирішеним залишається 
питання формування готовності майбутніх мене-
джерів авіаційної галузі до професійної самореа-
лізації. Сьогодні не існує чітких вимог до менедже-
рів авіаційної галузі, навіть у міжнародній сфері.

Мета статті – виокремлення основних про-
блем формування готовності майбутніх менедже-
рів авіаційної галузі до професійної самореаліза-
ції шляхом аналізу відповідей проведеного на базі 
авіаційних підприємств анкетування.

Виклад основного матеріалу. Для визна-
чення основних напрямів дослідження форму-
вання готовності авіаційних менеджерів до про-
фесійної самореалізації нами було проведено 
анкетування на базі авіаційних підприємств “SKY 
UP” та «УРГА» серед менеджерів авіаційної галузі, 
а саме: інженерів планування польотів, логістики, 
льотної придатності й інших. Загальна кількість 
респондентів становила 47 осіб, з яких 68% жінок 
і 32% чоловіків. Середній вік респондентів стано-
вить 27,7 років, тобто це молоді працівники, які 
нещодавно закінчили заклади вищої освіти. Вони 
здобули вищу освіту за досить сучасними вимо-
гами, але, як показує практика, отримані знання 
потребують осучаснення.

За стажем працівників можна поділити на такі 
групи: до 1 року (34,04%), від 1 до 3 років (14,89%), 
від 3 до 5 років (19,15%), від 5 до 10 років (31,91%). 
Із цих даних ми бачимо, що найбільше працівни-
ків – до року роботи та 5–10, серед респондентів 
зі стажем роботи більше 10 років не було. Варто 
зазначити, що 100% респондентів мають вищу 
освіту (рис. 1).

Рис. 1. Поділ респондентів за стажем роботи (%)

83% респондентів здобули вищу освіту в авіа-
ційних закладах, 17% – у неавіаційних. Спеціаль-
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вання виявили 25,53% опитаних респондентів, 
що свідчить про наявність труднощів на посаді та 
недостатній рівень знань, умінь і навичок, отрима-
них у закладах вищої освіти.

Основними труднощами на початку роботи 
в авіаційній галузі зазначено такі варіанти відпові-
дей: «недостатньо практичного досвіду» (55,32%), 
«недостатньо професійних знань (базові пред-
мети)» (19,15%), «застарілість сучасних тенден-
цій» (17,02%). Серед інших варіантів (8,51%), 
зокрема, були відповіді: «недостатній постійний 
контроль із боку викладачів», «недостатня напо-
легливість викладачів». Це свідчить про необхід-
ність модернізації навчального процесу, а саме 
необхідно спрямовувати навчальний процес на 
практичний складник під час теоретичного засво-
єння матеріалу та використовувати сучасні методи 
організації проходження практики з перевіркою 
засвоєння професійних знань. Подальші відпо-
віді деталізують напрями, яким варто приділити 
більше уваги у процесі навчання фахівців. 

Респондентами зазначено, що на початку своєї 
професійної діяльності їм бракувало знань, умінь 
та навичок (рис. 3): навичок практичної реаліза-
ції теоретичних знань (48,94%), знань авіаційної 

галузі (42,55%), уміння володіти інозем-
ними мовами (34,04%), навичок норма-
тивного регулювання та роботи з доку-
ментацією (25,53%), уміння працювати 
зі спеціалізованим програмним забез-
печенням (25,53%), економічних знань 
(12,76%), уміння оцінювати результати 
своєї діяльності (6,38%). Респондентам 
дозволялося вибрати декілька варіан-
тів. Як видно з результатів опитування, 
майже половина респондентів зазна-
чили, що їм бракувало навичок практич-
ної реалізації теоретичних знань і знань 
авіаційної галузі, а третина респондентів 
зазначили недостатній рівень володіння 
іноземними мовами.

Анкета містила питання щодо профе-
сійних якостей, зокрема, пропонувалось 
оцінити професійні якості та здібності, 
які найбільш важливі для посади авіа-
ційного менеджера, від 1 до 10 (1 – най-
менш важлива, 10 – найбільш важлива). 
Важливими професійними якостями 
та здібностями зазначено всі з перелі-
чених: цілеспрямованість, працездат-
ність, лідерські якості, самоконтроль, 
управлінські здібності, організаторські 
здібності, аналітичні здібності, відпо-
відальність, стресостійкість, гнучкість, 
надійність, самодисципліна, старан-
ність, комунікабельність, уміння пра-
цювати автономно, уміння працювати 
в колективі та команді, робота в між-

Рис. 2. Необхідність авіаційної освіти (%)

Рис. 3. Знання, уміння та навички, які недостатньо  
сформовані на початку професійної діяльності  

менеджерів авіаційної індустрії (%)

Примітка: 1 – навички практичної реалізації теоретичних знань;  
2 – знання авіаційної галузі; 3 – уміння володіти іноземними мовами;  
4 – навички нормативного регулювання та роботи з документацією;  
5 – уміння працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням; 
6 – економічні знання; 7 – уміння оцінювати результати своєї діяльності.

ність менеджера отримали 59,6%, інші спеціаль-
ності становлять 40,4%, що свідчить про те, що 
більшість респондентів під час навчання озна-
йомились з авіаційною галуззю й особливостями 
роботи менеджера. 

Як ми бачимо з результатів анкетування (рис. 2), 
більшість з опитаних респондентів відповіли, що 
авіаційна освіта обов’язково потрібна – 63,83%. 
Інші відповіді, як-от: «бажано мати, це є пере-
вагою під час влаштування на роботу», «бажано 
мати, для кращого виконання своїх обов’язків», 
отримали по 17,02%, «не обов’язково, але це 
допомагає швидше розібратися із професійними 
обов’язками» – 2,13%. Ніхто з опитаних не вказав 
варіант відповіді «узагалі не потрібно мати авіа-
ційну освіту, усьому можна навчитися на робочому 
місці в досить короткий час», що свідчить про важ-
ливість професійно спрямованої освіти в позиціях 
менеджерів авіаційної індустрії.

Професійну готовність працювати на визна-
ченій посаді на початку роботи респонденти 
оцінили в середньому на 3,77 бали. Серед них 
2 бали –8,51%; 3 – 17,02%; 4 – 57,45%; 5 – 17,02%. 
Досить низький рівень (до 3 балів) готовності до 
професійної реалізації в результаті самооціню-
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народному середовищі. Найсуттєвішими з них 
визначено: працездатність – середнє значення 
становить від 9,47 балів; самодисципліну – 9,27; 
відповідальність – 9,23; аналітичні здібності – 9,13;  
здібність працювати в колективі та команді – 9,1; 
цілеспрямованість і комунікабельність – по 8,63; 
надійність – 8,41; старанність – 8,39; самокон-
троль – 8,37; уміння працювати автономно – 8,11; 
організаторські здібності – 8,06; управлінські  
здібності – 7,84. Меншу вагу, але все ж із високими 
показниками, отримали такі якості та здібності: зді-
бність працювати в міжнародному середовищі – 
7,71; гнучкість – 7,7.

100% респондентів зазначили необхідність 
домінування навчання із практичною спрямова-
ністю, що сприяє формуванню готовності до про-
фесійної діяльності. У відповідях на питання 
«Якщо повернутися у студентські роки, яким 
предметам Ви б хотіли приділити більше уваги?», 
респонденти зазначили предмети професійного 
спрямування, практичні заняття, відповідальне 
ставлення до проходження практики та вивчення 
іноземної мови. Це свідчить про необхідність 
та важливість цих видів занять, наявність потреби 
в побудові навчального процесу таким чином, 
щоб студенти мали змогу сформувати готовність 
до професійної самореалізації достатньою мірою.

Респондентам було запропоновано зазначити 
шляхи покращення вивчення дисциплін економіч-
ного та професійного спрямування. На їхню думку, 
необхідно більше уваги приділяти сучасним тен-
денціям, вимогам та змінам, використовувати 
практичний досвід, надавати ситуаційні приклади, 
проявляти наполегливість викладачам.

У відповідях на питання «Зазначте, будь 
ласка, чи були у Вас сформовані цілісні системні 

уявлення про майбутню професійну діяльність 
по закінченню закладу вищої освіти?» 42,55% рес-
пондентів відповіли, що в них сформовані цілісні 
системні уявлення про майбутню професійну 
діяльність по закінченню закладу вищої освіти, 
36,17% – не сформовані, 21,28% – важко відпові-
сти. Це свідчить про необхідність реалізації інте-
грації навчальних дисциплін та використання між-
предметних зв’язків у процесі підготовки.

На питання «На вашу думку, чи навчилися Ви 
планувати та організовувати свою роботу під час 
навчання?» респонденти відповіли так: не навчи-
лися планувати й організовувати свою роботу – 
51,06%, навчилися – 48,94%.

Респондентам було запропоновано перелік 
шляхів удосконалення практичної підготовки авіа-
ційних фахівців від 1 до 5 (1 – найменш доцільний, 
5 – найбільш доцільний) (Рис. 6): моделювання 
на заняттях типових ситуацій практичної діяль-
ності (4,71 бали), надання детальної інформації 
студентам про можливості працевлаштування 
в авіакомпанії чи структурі аеропорту (4,57 бали), 
розгляд і аналіз проблемних ситуацій на занят-

Рис. 4. Професійні якості та здібності менеджера авіаційної індустрії (бали)

Примітка: 1 – працездатність; 2 – самодисципліна; 3 – відповідальність; 4 – аналітичні зді-
бності; 5 – уміння працювати в колективі та команді; 6 – цілеспрямованість; 7 – комунікабель-
ність; 8 – надійність; 9 – старанність; 10 – самоконтроль; 11 – уміння працювати автономно;  
12 – організаторські здібності; 13 – управлінські здібності; 14 – стресостійкість; 15 – лідер-
ські якості; 16 – робота в міжнародному середовищі; 17 – гнучкість.

Рис. 5. Формування цілісних системних уявлень 
про майбутню професійну діяльність  

по закінченню ЗВО (%)
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тях, взаємозв’язок і співробітництво авіакомпаній 
чи структур аеропорту з навчальним закладом 
вищої освіти, демонстрування демоверсій осно-
вного програмного забезпечення місця роботи 
(по 4,45 бали), більше відеоматеріалів, які озна-
йомлюють із професійною діяльністю (4,2 бали), 
демонстрування демоверсії основного програм-
ного забезпечення місця роботи, екскурсії до аеро-
портів і ознайомлення із практичною діяльністю 
(3,95 бали). Ці відповіді свідчать про те, що під 
час підготовки менеджерів авіаційної галузі необ-
хідно приділяти більше уваги: моделюванню на 
заняттях типових ситуацій практичної діяльності, 
наданню вичерпної інформації про можливості 
працевлаштування в авіаційній галузі, розгляду 
проблемних ситуацій авіаційної галузі на занят-
тях, безпосередній співпраці навчального закладу 
та підприємств авіаційної галузі.

Респондентами запропоновано такі шляхи 
покращення навчання в льотному закладі освіти 
для того, щоби випускники краще адаптувалися на 
робочому місці в авіації та змогли ефективно вико-
нувати професійні обов’язки: проходження стажу-
вання під час навчання, мотивація до навчання 
та вивчення професійних дисциплін, приділення 
більшої уваги практиці (виробнича, організаційна, 
технологічна) та постійний контроль засвоєних 
знань, умінь, навичок.

Висновки. Сьогодні підготовка майбутніх 
менеджерів авіаційної галузі до професійної 
самореалізації вимагає осучаснення методів 
навчання та засобів контролю, якості здобутих 
знань і сформованих навичок, а також необхідної 
якісної практичної підготовки фахівців, з ураху-
ванням особливості роботи менеджерів авіаційної 
галузі. Аналіз відповідей працюючих менеджерів 
авіаційної галузі показав, що для роботи на авіа-
ційних підприємствах та для кращого виконання 
свої посадових обов’язків необхідно мати авіа-
ційну освіту. Молоді фахівці стикаються з дея-
кими труднощами, що пов’язано з недосконалою 

підготовкою під час навчання, а саме: з недостат-
нім практичним досвідом, практичною реаліза-
цією теоретичних знань, правовим регулюванням 
і документацією, недостатніми знаннями авіацій-
ної галузі, уміннями володіти іноземними мовами 
та працювати зі спеціалізованим програмним 
забезпеченням.

Отже, у процесі формування готовності до про-
фесійної самореалізації менеджерів авіаційної 
галузі необхідно приділяти увагу предметам про-
фесійного спрямування, практичним заняттям, 
відповідальному ставленню до проходження прак-
тики та вивченню іноземної мови, а для покра-
щення вивчення дисциплін економічного та про-
фесійного спрямування – використовувати сучасні 
тенденції, розгляд практичного досвіду та ситуацій-
них прикладів, а також застосовувати різні методи 
контролю отриманих і засвоєних знань, навичок.

Сформувати готовність майбутніх менедже-
рів авіаційної галузі до професійної самореалі-
зації можна за допомогою запровадження шляхів 
удосконалення практичної підготовки авіаційних 
фахівців, як-от: моделювання на заняттях типових 
ситуацій практичної діяльності, надання детальної 
інформації студентам про можливості працевла-
штування, розгляд і аналіз проблемних ситуацій на 
заняттях, взаємозв’язок і співробітництво авіацій-
них підприємств із ЗВО, використання відеомате-
ріалів із професійної діяльності, демонстрування 
демоверсії основного програмного забезпечення 
місця роботи, екскурсії до аеропортів і ознайом-
лення із практичною діяльністю. 
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Вивчення основного контенту іспанської 
преси 1898–1899 рр., зокрема мадридських 
і барселонських періодичних видань «Лібе-
рал», «Світ», «Епоха», «Країна», «Кореспон-
денція Іспанії», «Іспанська пошта», «Новини», 
«Династія», «Новий журнал», «Сучасний 
журнал» і деяких інших, дозволило з’ясувати, 
яке значення надавалося іспанськими інте-
лектуалами освітньому фактору у процесі 
розбудови «нової Іспанії» наприкінці ХІХ ст., 
про що і йдеться у нашій статті. Подо-
лання «загальнонаціональної катастрофи» 
1898 р., вихід із системної кризи, розв’язання 
«іспанської проблеми» уявлялися іспанським 
мислителям, публіцистам, політикам, 
педагогам можливими за умови консоліда-
ції усього суспільства навколо ідеї «реге-
нераціонізму» Батьківщини. У дискусії про 
засоби оновлення Іспанії саме освітньому 
фактору відводилося перше місце, адже 
рівень неграмотності населення у країні 
наприкінці ХІХ ст. був найвищим у Європі.
У статті цитовано окремі висловлювання 
іспанських інтелектуалів (М. де Унамуно, 
Ф. Наварро, Е. Вінсенті, Ф. Льяноса, Х. Боске 
та ін.) стосовно сутності та засобів онов-
лення країни. Показано, що у численних 
публікаціях іспанських інтелектуалів прого-
лошувалася ідея зведення будівлі нової дер-
жави, яке мало здійснюватися завдяки розви-
ненню освіти, культури, науки, духовності. 
Із матеріалів іспанської преси 1898–1899 рр. 
виходило, що народна самосвідомість була 
на низькому культурному рівні, що за відсут-
ності або недостатнього розвинення освіт-
ніх установ народ не набуває колективної 
сили, спроможної обирати й контролювати 
владу. Усвідомлення іспанськими інтелекту-
алами того, що рушієм історії є саме народ, 
уможливило їхній потужний сподвижницький 
рух наприкінці ХІХ ст. під гаслом «просвіт-
ницького регенераціонізму», яке передба-
чало покращення умов розвитку народної 
освіти, університетської науки, духовної 
культури і цивілізаційне піднесення Іспа-
нії на рівень передових європейських країн. 
Новий державотворчий процес мав розпоча-
тися з організації масового народного про-
світництва, упровадження та підримання 
обов’язкової державної освіти.
Ключові слова: іспанська преса 1898–
1899 рр., іспанські інтелектуали, «регене-
раціонізм», освіта, народне просвітництво, 

державотворчий процес, неграмотність 
населення.

Study of the main content of the Spanish press of 
1898–1899, in particular Madrid and Barcelona 
periodicals “El Liberal”, “El Globo”, “La Epoca”, 
“El Pais”, “La Correspondencia de España”, “El 
Correo Español”, “Las Noticias”, “La Dinastia”, 
“Revista Nueva”, “Revista Contemporanea” and 
some others, have revealed the importance that 
Spanish intellectuals gave to the educational fac-
tor in the process of building “new Spain” in the 
late nineteenth century, as discussed in this arti-
cle. Overcoming the “national disaster” of 1898, 
getting out of the comprehensive crisis, solving 
the “Spanish problem” seemed to Spanish think-
ers, publicists, politicians, and educators possible 
under the condition of consolidation of the whole 
society around the idea of “regeneration” of the 
Motherland. In the debate on how to upgrade 
Spain, it was the educational factor that came 
first, since the level of illiteracy in the country at 
the end of the nineteenth century was the high-
est in Europe.
The article quotes separate statements of Span-
ish intellectuals (M. de Unamuno, F. Navarro, E. 
Vincenti, F. Llanos, J. Bosque and others) regard-
ing the essence and means of country renewal. 
It is shown that numerous publications of Span-
ish intellectuals proclaimed the idea of building a 
new state, which was to be realized through the 
development of education, culture, science and 
spirituality. Spanish press publications indicated 
that people’s consciousness was at low cultural 
level, that in absence or insufficient development 
of educational institutions nation did not acquire 
collective force capable of electing and control-
ling power. Spanish intellectuals’ awareness that 
history was driven by the people made possible 
their powerful movement in the late nineteenth 
century under the slogan of “educational regen-
eration”. This intellectual selfless movement 
was aimed at improving the conditions for the 
development of public education, university sci-
ence, spiritual culture and the civilization of Spain 
to the level of leading European countries. The 
new state-building process was to begin with the 
organization of mass public education and imple-
mentation of compulsory education.
Key words: the Spanish press of 1898–1899, 
Spanish intellectuals, “regeneration”, education, 
public education,  the state-building process,  
illiteracy.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В епоху Реставрації монархії Бурбонів в Іспанії 
(1874–1931 рр.), період між двома республіками, 
внутрішня політика країни здійснювалася під гас-
лом «час, зупинись!», дві найбільші політичні пар-
тії – консервативна і ліберальна – «були охоплені 
смертельним страхом перед майбутнім, боялися 
усякого руху уперед», «були принциповими проти-
вниками будь-яких реформ» [1, c. 169].

В імперіалістичній війні із США 1898 р. Іспанія 
виявилася неспроможною захистити свої коло-

ніальні володіння. Це викликало «глибоке потря-
сіння» іспанського суспільства. Про цей стан кон-
статувалося, наприклад, у замітці «Мета» (газета 
«La Izquierda Dinastica», 29 листопада 1898 р.) 
таким чином: «Правда, яка стосується усіх, – 
це руїна Іспанії. І те, що найнеобхідніше зараз, – 
це спасіння Іспанії, допоки вона не зруйнувалася 
остаточно» [2, c. 1].

В іспанській пресі 1898–1899 рр. залунали 
заклики «регенераціонізму», «відродження», 
«воскресіння» Батьківщини, творення «нової Іспа-
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нії», «спасіння» і «буття» країни. Іспанські інте-
лектуали розгорнули масштабну дискусію про 
сутність, шляхи і засоби оновлення рідної країни, 
про новий державотворчий процес, базований на 
широкому реформуванні усіх сфер суспільного 
життя. Державотворення не мислилося без гли-
бинних перетворень в освітній сфері. Більше того, 
розв’язання «освітнього питання» розумілося 
основним інструментарієм подолання «іспанської 
кризи» і піднесення країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми освітньої сфери в Іспанії наприкінці 
ХІХ ст. досліджувалися багатьма іспанськими 
науковцями, педагогами, зокрема Б. Делгадо 
Кріадо (B. Delgado Criado), А. Капітаном Діа-
сом (A. Capitan Diaz), Х. Гереньєю (J. Guereña), 
О. Негріном Фахардо (O. Negrin Fajardo), А. Тіаною 
Феррер (A. Tiana Ferrer), М. Пуельєсом Бенітесом 
(M. Puelles Benitez), А. Віньяо Фраго (A. Viñao 
Frago), Р. Вальсом Монтесом (R. Valls Montes) та ін.

Мета статті – з’ясувати, як у провідних видан-
нях іспанської преси 1898–1899 рр. розкрито зна-
чення фактора освіти у процесі державотворення.

Виклад основного матеріалу. Іспанська 
преса наприкінці ХІХ ст., зокрема мадридські 
газети «El Liberal», «El Globo», «La Epoca», 
«El Pais», «La Correspondencia de España», 
«El Correo Español», «El Imparcial», «La Izquierda 
Dinastica», мадридські журнали «Revista Nueva», 
«Revista Contemporanea», барселонські газети 
«Las Noticias», «La Dinastia» та ін., – це сус-
пільно-політичні видання, які здебільшого висвіт-
лювали загальні теми «на злобу дня». Протягом 
1898–1899 рр. центральною проблемою, яка 
обговорювалася, піддавалася аналізу й різним 
політичним оцінкам в іспанських виданнях, була 
проблема «загальнонаціональної катастрофи». 
Причини поразки Іспанії у війні із США і втрати 
останніх колоніальних володінь; іспанська криза, 
яка зачепила усі аспекти суспільного життя – еко-
номічний, соціальний, політичний, культурний, 
духовний; «іспанська проблема» як сукупність 
суперечностей; ідеологема «регенераціонізму» зі 
спрямуванням вістря на пошук засобів подолання 
наслідків «катастрофічного» становища; і найваж-
ливіше – підвалини процесу державотворення у нових  
історичних умовах – те коло питань, яким від-
водилося місце на перших шпальтах часописів. 
Невід’ємною умовою державотворчого процесу 
іспанські інтелектуали бачили розбудову загаль-
ної обов’язкової державної освіти та розгортання 
масового народного просвітництва.

У публікації «Про оновлення» (газета 
«El Globo», 25 липня 1898 р.) констатувалося, що 
із рідкісною одностайністю іспанські інтелектуали 
розцінюють теперішню необхідність оновлення 
країни. «Стосовно принципів – сьогодні украй 
мало у кого із цивілізованих народів можна повчи-

тися. Таких принципів, на яких ґрунтуються інди-
відуальна свобода й атмосфера суспільної сво-
боди, установлених і підтриманих міццю героїчних 
жертв і незабутніх зусиль. В освіті, навчанні, коли 
є така можливість, треба не звертатися до загаль-
них ідей та універсальних принципів, хоча, безсум-
нівно, цінних, але треба зосереджувати увагу на 
розумінні основ і застосуванні знання на практиці, 
бо у цьому є причина ускладнень і це необхідно 
змінювати», – наголошувалося у виданні [3, c. 1].

Нині для Іспанії важливо не стільки вірувати 
у містичні можливості оновлення, у чудодійну 
божу силу, скільки робити справу оновлення, не 
очікувати благословення, а діяти [3, c. 1].

У статті «Новий народ?» (1898 р.) політик, 
правознавець Ф. Льянос (Felix Llanos y Torriglia) 
з’ясовував, у чому полягає сенс оновлення, адже 
звідусіль лунають заклики про «новий народ», 
«нове життя», «нову організацію», але чи достат-
ньо для досягнення оновлення країни змінити 
персональний склад уряду або доктрини дер-
жавного управління? «Ні, – упевнено проголошу-
вав автор, – треба менше гасел, менше програм, 
менше новин, а більше – спільного почуття! Одні 
підкорюються, інші – володарюють. Ми – країна 
пасивних бунтарів, нація непокірливих» [4, c. 1].

Публіцист, літературознавець Ф. Наварро 
(Francisco Navarro y Ledesma) у статті «Молоді 
люди» (1899 р.) зауважував: «Оновлення не може 
відбутися за постановою міської поліції чи за 
реформою розряду А або Б. Немає способу ство-
рювати студентів, художників, політиків, закоха-
них, людей віри і доброї волі за допомогою при-
ладів, вони народжуються поетами і зростають 
на свободі, немовби дерева, немовби рослини. 
Свобода! Це – унікальний засіб, безсумнівна пана-
цея. Вільне повітря – у школу й університет, нині 
замкнені приміщення, які дихають пилом старовини 
і бурмочуть прогірклою схоластикою, давньою та 
сучасною. Вільне повітря – у церкву, яка у свободі 
народжувалася й установлювалася, не для того 
ж, щоби за решітками й стінами зачинятися <…>. 
Вільне повітря – у дім і родину, начала міста і рес-
публіки, за твердженням учителя Тулія» [5, c. 3].

Про те, що іспанський народ ніколи не досягне 
оновлення, якщо не розвиватиме освітню сферу, 
стверджувалося у публікації «Єдиний шлях онов-
лення» (газета «La Epoca», 30 січня 1899 р.).  
Відстоювалася позиція про необхідність зосе-
редити зусилля на розбудові початкової освіти, 
створити умови для отримання її усіма. У тих 
країнах, де держава виділяла значні кошти на 
освіту, покращувалося соціально-економічне ста-
новище, адже цінність освіти полягає «у мораль-
ному удосконаленні людини, формуванні її гро-
мадянської позиції, її характеру, розвитку розуму, 
що дозволяє протистояти природі та суспільним 
обставинам» [6, с. 1].
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У виданні «El Globo» (7 лютого 1899 р.) зазнача-
лося, що закон не буде шануватися у країні, яка не 
піклується про освіту громадян. Тільки освічений 
і вихований у свободі громадянин буде не рабом 
закону, а учинятиме за законом. Допоки в Іспанії 
не почне діяти це правило, вона не підніметься 
до рівня сучасних цивілізованих народів [7, с. 1–2].

Публіцист Х. Боске (Julian Bosque) у статті 
«Оновлення» (1899 р.) відзначав, що «крик онов-
лення нині роздається на усьому [Піренейському] 
півострові», до оновлення закликає церква, арис-
тократія, буржуазія. Усі іспанці просять оновлення, 
це та «мета, яка об’єднує усіх». Для досягнення 
цієї мети необхідно віднайти засоби – і зовніш-
нього впливу, і внутрішньої дії. Але більшу вагу 
мають внутрішні, моральні, сили народу [8, c. 1].

Концепт «оновлення» у теперішній Іспанії розу-
міється по-різному. Х. Боске писав: «Для Сагасти 
і його команди оновлення – це залишатися при 
владі <…>. Для Сільвели і Полав’єхи – це розши-
рити владу і не зважати – із виборами чи без них, 
із католицизмом чи без нього. Те, що найменше 
тривожить і тих, і інших, – це катастрофічний стан 
нашої честі, нашої батьківщини, нашої землі. Для 
республіканців оновлення – то є установлення 
республіки» [8, c. 1].

У своєму політичному протистоянні ці діячі 
забули про «справжню Іспанію», яка «втомилася 
від фальшу і шахрайства», яка бажає від урядів 
«більше управління, більше правосуддя, більше 
навчання і менше речей» [8, c. 1].

У публікації «Що треба робити» (газета 
«El Pais», 20 травня 1899 р.) зазначалося, що 
нині ми бачимо Іспанію «сумною, розчарованою, 
безнадійною», шукаємо ліки від цього у партіях 
та інституціях – від монархістів до соціалістів. 
Але піднесення Іспанії відбудеться не унаслі-
док дій партій та армії. «Спасіння прийде до нас 
тільки від народу. Офіційна Іспанія мертва. Існує 
нація. Криза держави перейде у руїну, але треба 
не допустити, щоби ця криза поглинула народ», – 
підкреслювалося у замітці [9, c. 1].

Ту саму ідею обґрунтовував політик Ф. Гонсалес 
(Jose Fernando Gonzalez). На його переконання, 
оновлення країни від фундаменту до куполу має 
відбуватися без жодної радикальної реформи, на 
матеріалах, які нині не існують. Оновлення Іспанії 
не настане унаслідок дій «мертвих, рутинних уря-
дів Сагасти, Сільвели, Полав’єхи». Тільки завдяки 
народній колективній силі може відбутися «чудова 
справа оновлення», адже народний рух – це «рух, 
викликаний болем, пригніченням, невдоволен-
ням, відчаєм, протестом, реактивними енергіями, 
спрямований проти лихого теперішнього, що йде 
від периферії до центру»; це «той клас рухів, що 
породжують глибинні народні зміни» [10, c. 1].

«12 мільйонів іспанців не уміють читати і 
писати, більшість шкільних учителів живуть чудом, 

дехто ходять просити милостиню від хати до хати; 
приміщення для початкового навчання – гидкі, 
а засоби навчання і педагогіка перебувають на 
висоті часів Вільяорнате кульгавого», – ствер-
джувалося у замітці «Правильний шлях» (газета 
«La Epoca», 28 липня 1899 р.) [11, c. 1].

У теперішній Іспанії «в усіх суспільних класах 
прокинувся інстинкт національного самозбере-
ження», і країна має стати на шлях оновлення. 
Воно має розпочатися зі школи. Іспанський народ – 
розумний і аж ніяк не нижчий за інший, проте най-
гірше освічений у Європі. Розбудувавши народну 
освіту, Іспанія процвітатиме [11, c. 1].

У статті «Оновлення» (1899 р.) публіцист Х. де 
Алемані Міла (Jose de Alemany y Mila) указував, 
що оновлення Іспанії залежить від кожного грома-
дянина, що засоби оновлення країни слід шукати 
не у зміненні законів та у скрупульозності про-
цедур, а «у реформуванні людей, у гармонізації 
їхньої свідомості із мораллю» [12, c. 2].

На думку публіциста, не віднайдуться інші 
засоби іспанського відродження, окрім «дека-
логу, вищого людського закону», бо лишень у слу-
жінні Богу і Батьківщині народ здобуде спасіння 
[12, c. 2].

«Термін «оновлення» став символом нашого 
сумного сьогодення і сподівання на нашу значу-
щість у світі», – зазначалося у публікації «Народна 
освіта і оновлення Іспанії» («Gaceta de instruccion 
publica», 30 червня 1899 р.) [13, c. 182].

Оновлення розуміється як «рятівна ідея підго-
тувати нове суспільне становище». Найважливі-
шою умовою досягнення оновлення бачиться роз-
винення народної освіти, адже навіть поверховий 
аналіз навчальних програм іспанських шкіл вияв-
ляє, наскільки освіта в Іспанії відстала від пере-
дових європейських країн. «Ми маємо розпочати 
національне оновлення гармонійно, приділяючи 
особливу увагу народній освіті, перетворюючи 
її на більш практичну, більш національну, більш 
громадянську, закладаючи те саме, що європей-
ські й американські народи, аби сформувати гро-
мадян і патріотів, запобігти тому, щоби зі шкіл 
вийшла молодь із волею без моці, із чуттєвістю 
без прагнень і принципів стримуватися, із розу-
мом недисциплінованим або затьмареним роз-
рахунком, егоїзмом, марнославством чи якимось 
іншим недоліком, який відволікає від виконання 
обов’язків у боротьбі за існування, що примушує 
розвивати власні здібності на благо себе, спів-
вітчизників і великих людських засад, на котрих 
тримається велична будівля світу», – наголошува-
лося у статті [13, c. 183].

Про те, що народна освіта – підвалина дер-
жавотворення, йшлося у публікації «Відшукову-
ючи засіб» (газета «El Globo», 20 жовтня 1899 р.). 
«Щоби оновити країну, необхідно дати їй освіту. 
Щоби були патріоти, необхідно запалити душі 
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сяянням культури. Поки не зростуть у школах 
зародки добре керованого навчання, не буде гро-
мадян, здатних виконувати свої обов’язки. Сьо-
годні ж ми маємо тільки сеньйорито із душами, 
зовні налакованими просвітництвом, або натовп, 
просякнутий фанатизмом і безідейністю», – ствер-
джувалося у статті [14, c. 1].

Освітянин Е. Вінсенті (Eduardo Vincenti) говорив 
про те, що оновлення в інтелектуальній (освітній) 
сфері відбувається в Іспанії дуже складно, бо воно 
вимагає радикальної переміни ідей. Іспанський 
народ потребує учителів, які стануть учити істині, 
які здійснюватимуть «оновлення інтелектуальне». 
Для цього є «два засоби: по-перше, скромність, 
вихована змалку, і визнання нашої незначущості; 
по-друге, реформування зверху донизу усієї сис-
теми освіти – державної і приватної, теоретичної 
і практичної, додаткової і професійної» [15, c. 1].

Щоби іспанський народ став «сучасним наро-
дом», треба зосередитися на вихованні, треба 
«із молоддю говорити правдивою та щирою мовою 
і не збивати її зі шляху» [15, c. 1].

На переконання Е. Вінсенті, інтелектуальне 
оновлення Іспанії відбудеться за виконання п’ятьох 
умов. То є: «по-перше, заперечення фальшивих 
легенд у навчанні; по-друге, щирість і правда 
у викладанні; по-третє, покращення навчального 
плану й удосконалення педагогів; по-четверте, 
серйозна підготовка молоді за її покликанням; 
по-п’яте, свобода в усьому» [15, c. 1].

Оригінальні думки стосовно освіти як фак-
тора державотворчого процесу висловлював сла-
ветний іспанський філософ, педагог М. де Уна-
муно (Miguel Unamuno y Hugo). Так, у статті «Про 
вищу освіту в Іспанії» (1899 р.) він писав: «Якщо 
ми бажаємо, щоби Іспанія збереглася як живий 
народ, ми маємо утворити батьківщину. І тому, що 
вона стане батьківщиною для нас, ми житимемо 
для неї» [16, c. 40].

Задля того, щоби «утворити батьківщину», 
іспанському народові доведеться виконати 
подвійну роботу – формуватися іспанцями і водно-
час європейцями. Іспанський народ має укріпитися 
у своєму колективному дусі, пізнати своє коріння, 
заглибитися у свою душу (intraespañolizarnos), а 
згодом відкритися світу, передусім європейському 
простору [16, c. 169].

Мету, сенс життя народ має пізнати сам, робо-
тою власного колективного духу, самосвідомістю. 
«Тільки власним пізнанням і пізнанням навколиш-
нього світу ми можемо здобути ідеал життя і віру у 
нас самих. Тільки так, замість того, щоб даремно 
укріплюватися, прагнучи сформуватися як люд-
ський тип, відповідний сучасному тимчасовому 
цивілізаційному періоду, ми маємо сформуватися 
як наш власний тип, віруючи, що у мінливому циві-
лізаційному річищі його час настав. Замість того, 
щоби перетворюватися на англійців, ставатимемо 

дедалі більше іспанцями. А для цього, я повто-
рюю, необхідне ясне усвідомлення нашого колек-
тивного духу і світу, який нас оточує», – проголо-
шував М. де Унамуно [16, c. 44].

Провідним засобом для формування народної 
свідомості має стати освіта. Іспанський мислитель 
із розчаруванням описував стан університетської 
освіти в Іспанії. Він називав тодішній іспанський 
університет «храмом рутини і вульгарності», «хос-
пісом сектантських викладачів». Викладаючи 
догматичну науку, університет сам культивує неу-
цтво, сам гальмує розвинення істинної науки.

На думку М. де Унамуно, захищати батьків-
щину можна не тільки на полях битв, віддаючи 
свої життя, але також у постійній щоденній праці. 
І університет в Іспанії має стати «школою праці і 
храмом істини», «основним фактором прогресу» 
[16, c. 59].

Висновки. Слово «неграмотність» іспанською 
мовою звучить як «ignorancia» (походить від лат. 
«ignorare» – «не знати, не відати»). Коли ми укра-
їнською мовою кажемо, що щось ігноруємо, це 
означає, що ми навмисно не звертаємо уваги, не 
помічаємо чогось. Коли у країні стан ignorancia 
вимірюється двома третинами населення й ігно-
рується правлячими силами, це означає, що кра-
їна прирікає сама себе безвіллям на «небуття». 
Освітнього («інтелектуального») оновлення 
Іспанії наприкінці ХІХ ст. інтелектуали вимагали 
передусім тому, що від не-ігнорування освітнього 
фактора залежало ні багато ні мало збереження 
країни як державницького утворення. Провідні 
видання іспанської преси 1898–1899 рр. щонай-
яснішим чином засвідчували: освіта – це найміц-
ніша підвалина нового державотворчого процесу. 
Достатньо подолати стан ignorancia, щоби народ 
зажадав творення культури і науки, економіки і 
політики, Бога і Батьківщини, і в цьому творенні – 
звів власне буття.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Дошкільний вік – найвагоміший період розви-
тку особистості дитини. Саме в цей період від-
бувається збагачення й упорядкування досвіду 
дошкільника, усвідомлення себе в соціумі, колек-
тиві, бурхливо розвивається мислення й уява.

Результатом сучасної освіти є особистість 
з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все 

нове, зі сталими орієнтувальними навичками 
та творчими здібностями, здатністю працювати 
в групі. Адже сьогодні в умовах прискорення 
науково-технічного прогресу, створення різнома-
нітних корпорацій, надлишку інформації підвищу-
ється роль інформаційно-комунікаційних здібнос-
тей окремого індивіда, його здатності працювати 
в парі або команді. У сучасних педагогічних і пси-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION  
OF GROUP ACTIVITIES OF CHILDREN
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імені Михайла Коцюбинського

Стаття присвячена теоретичному ана-
лізу суті методологічних підходів, на яких 
базується організація групової діяльності 
дітей. У статті розглянуто особливості 
трактування понять «підхід», «методо-
логія», «методологічний підхід» і «групова 
діяльність». Визначено сутність і основні 
положення загальнонаукових та конкретно-
наукових підходів і схарактеризовано осо-
бливості їх реалізації в організації групової 
діяльності дітей. Основу організації групової 
діяльності в закладах дошкільної освіти скла-
дають загальнонаукові підходи: системний, 
синергетичний, діяльнісний; конкретнонау-
кові: особистісно-орієнтований. Обґрунто-
вано вибір методологічних підходів на кож-
ному із визначених методологічних рівнях.
У статті доведено, що тільки комплексне 
поєднання проаналізованих методологіч-
них підходів забезпечує науково-методичні 
засади організації групової діяльності. 
Сучасні методологічні підходи в організа-
ції групової діяльності є вирішальними для 
наукового обґрунтування. Особистісно орі-
єнтований підхід полягає в тому, що при кон-
струюванні та реалізації педагогічного про-
цесу орієнтуються на особистість як мету, 
суб’єкт, результат і головний критерій його 
ефективності. Синергетичний підхід поля-
гає в здійсненні самореалізації і саморозвитку 
особистості на основі постійної взаємодії 
з однолітками та дорослими, з навколишнім 
середовищем, яка сприяє формуванню нових 
якостей особистості. Синергетичний під-
хід полягає у здійсненні самореалізації і само-
розвитку особистості на основі постійної 
взаємодії з однолітками та дорослими, 
з навколишнім середовищем, яка сприяє 
формуванню нових якостей особистості.
Діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні 
діяльності основою, засобом і вирішальною 
умовою розвитку особистості. Тільки через 
діяльність і в діяльності можуть формува-
тися вміння й навички дітей дошкільного 
віку. До того ж діяльність повинна бути 
організована так, щоб її суб’єктом висту-
пав дошкільник, а не вихователь. Суб’єктом 
діяльності стає людина, яка бере активну 
участь у досягненні її результатів.
Сучасні методологічні підходи розвитку  
групової діяльності є вирішальними для нау-
кового обґрунтування ефективної організа-
ції навчального процесу закладу дошкільної 
освіти.
Ключові слова: підхід, методологія, мето-
дологічний підхід, група, діяльність, групова 
діяльність.

The article is devoted to theoretical analysis of 
the essence of methodological approaches on 
which the organization of group activity of chil-
dren is based. The article deals with the features 
of interpretation of the concepts “approach”, 
“methodology”, “methodological approach” and 
“group activity”. The essence and basic provi-
sions of general scientific and concrete scientific 
approaches are determined and the peculiari-
ties of their realization in organization of group 
activity of children are characterized. The basis 
for organizing group activities in pre-school edu-
cational establishments consists of general sci-
entific approaches: systematic, synergistic, activ-
ity; Specifically scientific: personality-oriented. 
The choice of methodological approaches at 
each of the identified methodological levels is 
substantiated.
The article proves that only a complex combina-
tion of the analyzed methodological approaches 
provides the scientific and methodological foun-
dations for the organization of group activities. 
Modern methodological approaches in the orga-
nization of group activities are crucial for scientific 
substantiation. A person-centered approach is 
that when designing and implementing a peda-
gogical process, they focus on the individual 
as the goal, subject, result and the main crite-
rion for his or her effectiveness. The synergistic 
approach is to realize self-realization and self-
development of the personality on the basis of 
constant interaction with peers and adults, with 
the environment, which contributes to the for-
mation of new personality traits. The synergistic 
approach is to realize self-realization and self-
development of the personality on the basis of 
constant interaction with peers and adults, with 
the environment, which contributes to the forma-
tion of new personality traits.
The activity approach is based on the recognition 
of activity as the basis, means and decisive con-
dition for personal development. Only through 
activities and activities can the skills of children of 
preschool age be formed. In addition, the activ-
ity should be organized so that the subject is the 
preschooler, not the educator. The subject of the 
activity is the person who is actively involved 
in achieving its results.
Modern methodological approaches to the 
development of group activities are crucial for  
the scientific substantiation of the effective orga-
nization of the educational process of the institu-
tion of preschool education.
Key words: approach, methodology, metho- 
dological approach, group, activity, group  
activity.
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хологічних дослідженнях наголошується на потен-
ціалі групової діяльності. Науковці стверджують, 
що для психічного розвитку дошкільника важ-
ливе значення мають iгрoвa, трудова й навчальна 
діяльності, які передбачають передусім групову 
форму її oрганiзaцiї.

Перехід від індустріального до постіндустрі-
ального суспільства зумовив парадигмальне 
оновлення системи дошкільної освіти. А. Новіков, 
аналізуючи компоненти парадигм, виокремив осо-
бливості сучасної освіти, лейтмотивом якої є орі-
єнтація на особистість дитини, формування в неї 
компетентності, розвиток комунікативності, праг-
нення до самоосвітньої та пошукової діяльності. 
Вказані особливості варто враховувати в процесі 
організації групової діяльності з дітьми дошкіль-
ного віку. Тому важливим завданням є пошук мето-
дологічних підходів, наукових основ змісту поняття 
«групова діяльність» у роботі з дошкільниками [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми методології педагогіки досліджували 
В. Андрущенко, М. Богуславський, В. Бусело, 
С. Гончаренко, В. Краєвський, В. Кремень, 
А. Петрова, О. Сухомлинська, К. Ушинський, 
Е. Юдін та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проаналізувавши науково-
педагогічну літературу з теми, ми можемо зазна-
чити, що методологічні підходи питання організації 
групової діяльності вивчалося недостатньо. Зва-
жаючи на вище зазначене, тема статті є досить 
актуальною.

Мета статті – розглянути основні методологічні 
підходи до організації групової діяльності дітей

Виклад основного матеріалу. На думку 
В. Бусела, підхід – це сукупність способів, прийомів 
розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, 
ставлення до кого-, чого-небудь [3]. Термін «підхід» 
слід розуміти як певний погляд на об’єкт, а також 
особливу процедуру побудови всього дослідниць-
кого циклу. Деякі дослідники-методологи назива-
ють підхід «дослідницькою стратегією». У більш 
широкому розумінні, цей термін означає органічне 
поєднання теорії (або концептуальних поглядів) 
з низкою методів, які в сукупності дають те або 
інше відображення реальності.

Термін «методологія» означає «вчення про 
методи» або «теорія методів». А. Петрова під мето-
дологічним підходом розуміє загальнонаукову кате-
горію, що має два значення: початковий принцип, 
вихідна позиція, основне положення або переко-
нання, що становить основу дослідницької діяльності; 
напрям вивчення об’єкта (предмета) дослідження.

Методологія науки дає характеристику ком-
понентів наукового дослідження – його об’єкта, 
предмета аналізу, завдання дослідження, сукуп-
ності дослідницьких засобів, необхідних для вирі-
шення завдання, а також формує уявлення про 

послідовність руху дослідника в процесі вико-
нання завдання.

Визначимо особливості і можливості методоло-
гічних підходів до визначення суті групової діяль-
ності в закладах дошкільної освіти, які повинні 
відображати діалектику загального, часткового 
й одиничного та логіку її застосування. Керую-
чись класифікаціями наукових підходів у сфері 
педагогічної освіти, розроблених О. Акімовою 
[1], В. Бєляєвою, О. Дубасенюк [5], З. Равкіною, 
Н. Яксою [7] та ін., ми виділили відповідні групи 
методологічних підходів до визначення змістових 
особливостей становлення та розвитку організації 
групової діяльності з дітьми дошкільного віку.

1. Загальнонаукові методологічні підходи,  
які визначають стратегічні напрями застосування 
групової діяльності: системний, діяльнісний, 
синергетичний.

2. Конкретнонаукові методологічні підходи, які 
визначають ціннісні орієнтири у впровадженні 
досліджуваної діяльності серед дошкільників:

– гуманістично орієнтовані, які дають можливість 
усебічно охарактеризувати суб’єктів діяльності, 
особливості їхнього розвитку та саморозвитку в 
умовах дошкільної освіти: особистісно орієнтова-
ний, аксіологічний, акмеологічний, дослідницький.

Основу організації групової діяльності в закла-
дах дошкільної освіти складають загальнонаукові 
підходи: системний, синергетичний, діяльнісний; 
конкретнонаукові: особистісно орієнтований.

Особистісно орієнтований підхід (І. Бех, І. Зязюн, 
В. Радул, О. Пєхота, В. Сєріков, І. Щербак, С. Яки-
менко, І. Якиманська та ін.) полягає в тому, що 
при конструюванні та реалізації педагогічного про-
цесу орієнтуються на особистість як мету, суб’єкт, 
результат і головний критерій його ефективності. 
В «Українському педагогічному словнику» особис-
тісний підхід визначено як послідовне ставлення 
педагога до вихованця як до особистості, як до 
самосвідомого відповідального суб’єкта власного 
розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії.

Це базова ціннісна орієнтація педагога, яка 
визначає його позицію у взаємодії з кожною дити-
ною й колективом. Цей підхід передбачає вміння 
вихователів визначати такий стиль спілкування з 
дітьми дошкільного віку та вибирати з методів і 
форм навчання такі, які розкривали б їх потенційні 
можливості найефективніше.

Системний підхід проаналізований у наукових 
працях філософів (І. Блауберг, В. Кузьмін, В. Куш-
нір, В. Садовський, Е. Юдін та ін.), психологів 
(О. Бодальов, Е. Климов, А. Леонтьєв, К. Плато-
нов та ін.) і педагогів (В. Беспалько, В. Вакуленко, 
О. Галус, Н. Гузій, Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Семе-
ног, С. Сисоєва, В. Сластьонін, А. Сущенко та ін.).

Ґрунтуючись на основних принципах реалі-
зації системного підходу, які висвітлені у працях 
В.Ю. Бикова [2, с. 210], до визначальних принципів 
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реалізації системного підходу щодо розвитку гру-
пової діяльності дітей у системі дошкільної освіти, 
які уточнюють його сутність, можна віднести:

– принцип цілісності, який полягає у проведенні 
вихователем систематичної і цілеспрямованої 
роботи по створенню умов для співпраці дітей, 
врахування особливостей розвитку спільної дії 
у дітей-дошкільників;

– принцип структурності, який дозволяє опису-
вати підсистеми групової взаємодії як структури 
через розкриття сукупності зав’язків і відносин між 
її об’єктами.

За системного підходу до розвитку атмос-
фери співпраці враховується сукупність 
взаємопов’язаних аспектів: емоційне зближення 
дітей на початку спільної діяльності, емоційний 
настрій один на одного; закріплення позитивних 
переживань, отриманих в процесі співпраці; задо-
волення від спілкування з іншими дітьми; опора на 
пізнавальний інтерес дитини.

Діяльнісний підхід стверджує уявлення про 
діяльність як про основний засіб і головну умову 
розвитку особистості. Діяльнісний підхід лежить в 
основі аналізу педагогічних процесів, орієнтова-
них на керовану педагогом пізнавальну діяльність 
дітей. Цей підхід припускає врахування педагогом 
характерних особливостей групової діяльності, 
яку він організовує з метою навчання, виховання 
і розвитку дошкільників. Це здійснюється через 
зміст і форму самих навчальних завдань, через 
спілкування з дітьми.

Цей підхід ґрунтується на визнанні діяльності 
основою, засобом і вирішальною умовою розви-
тку особистості. Тільки через діяльність і в діяль-
ності можуть формуватися вміння й навички дітей 
дошкільного віку. До того ж діяльність повинна 
бути організована так, щоб її суб’єктом виступав 
дошкільник, а не вихователь. Суб’єктом діяльності 
стає людина, яка бере активну участь у досягненні 
її результатів.

У нашому дослідженні діяльнісний підхід визна-
чив навчальну взаємодію дітей у процесі вирі-
шення навчальних завдань, щоб сформувався 
колектив і був реалізований принцип комунікатив-
ності навчання.

Синергетичний підхід (О. Вознюк, В. Кушнір, 
В. Лутай, Н. Протасова, О. Чалий та ін.) полягає 
у здійсненні самореалізації та саморозвитку осо-
бистості на основі постійної взаємодії з одноліт-
ками та дорослими, з навколишнім середовищем, 
яка сприяє формуванню нових якостей особис-
тості. Синергетичний підхід до дошкільної освіти 

передбачає розробку варіативних моделей освіт-
нього процесу, головними принципами яких будуть 
взаємодія і співпраця.

К. Крутій зазначає, що групова діяльність (інди-
відуально-колективна) характеризується розподі-
лом групи на підгрупи й роботою з ними одночасно 
або по черзі [4, с. 76]. Показником розподілу дітей 
є рівень розвитку пізнавальних здібностей дітей, 
знання, уміння, навички, спільність інтересів дітей 
тощо. А головне завдання педагога – забезпечити 
взаємодію дітей у процесі навчання.

Таким чином, у сучасній педагогічній науці 
існує безліч методологічних підходів, що визна-
чають різні напрями досліджень і відображають 
специфіку організації групової діяльності. Аналіз 
сучасних підходів показує, що групова діяльність 
дозволяє будувати взаємодію на основі загаль-
нолюдських цінностей, з урахуванням індивіду-
альності кожного з учасників взаємодії, орієнтую-
чись на різні грані розуміння і прийняття індивіда 
як особистості. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Глобальні соціокультурні трансформації, фор-
мування міжнародного освітнього простору, його 
демократизація і гуманізація висувають нові 
вимоги до педагогічної науки та актуалізують син-
тез прогностичного теоретичного пошуку із неупе-
редженим ретроспективним аналізом ґенези і здо-
бутків світового історико-педагогічного дискурсу. 
З огляду на це новаторська педагогічна спад-
щина Дж. Дьюї, провідні ідеї якої були емпірично 
перевірені у діяльності заснованої ним у 1896 р. 
Чиказької експериментальної школи-лабораторії, 
вже більше століття залишається у фокусі уваги 

дослідників як феномен, що обстоює демокра-
тичні ідеали освіти і виховання, засоби педагогіч-
ної творчості, необхідної для забезпечення істо-
ричного процесу зміни поколінь, саморозвитку і 
самоактуалізації особистості, реалізації гуманіс-
тично орієнтованого освітньо-виховного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Новаторський педагогічний доробок Дж. Дьюї 
досліджується численними вітчизняними науков-
цями. Зокрема, розвідки Т. Кошманової та І. Радіо-
нової піддавали аналізу американську філософію 
освіти й виховання. В. Пішванова схарактеризу-
вала концепцію культурної адаптації у науковій 
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Стаття присвячена виокремленню й 
аналізу складників теорії соціалізації осо-
бистості, яка була розроблена Дж. Дьюї, і 
пройшла перевірку в діяльності Чиказької 
експериментальної школи-лабораторії, 
заснованої американським педагогом у 1896 
р. Акцентується посутній соціалізуючий 
потенціал шкільної освіти як засіб узго-
дження індивідуального й соціального век-
торів розвитку особистості, цілеспрямова-
ного та імпліцитного впливу середовища. 
З’ясовано теоретичне підґрунтя теорії 
соціалізації Дж. Дьюї – розроблена ученим 
інструменталістська версія філософії праг-
матизму. Педагогічний процес Чиказької 
експериментальної школи-лабораторії про-
аналізовано з позицій нерозривної єдності 
психологічних (індивідуальних) і соціальних 
факторів. Обґрунтовано визнання школи 
провідним інструментом соціалізації осо-
бистості, що має багаті можливості для 
проведення цілеспрямованої соціалізуючої 
політики, і готує дитину до виконання 
базових соціальних ролей. Схарактеризо-
вано виняткову роль соціальних чинників 
у розвитку індивіда як біосоціальної істоти. 
Досліджено взаємозв’язок і взаємовплив сім’ї 
та школи у процесах соціалізації молоді, 
транзиту соціального досвіду попередніх 
поколінь, педагогізації середовища, в якому 
зростають і розвиваються діти. Обґрунто-
вано тезу Дж. Дьюї про можливість гармо-
нізації суспільних взаємин і суспільного ладу 
загалом шляхом наполегливого удоскона-
лення шкільної освіти. Схарактеризовано 
основну форму організації навчального про-
цесу Чиказької експериментальної школи-
лабораторії – інтегровані заняття, що 
поєднували теоретичні знання з практикою 
й ознайомлювали учнів із базовими профе-
сіями суспільства. Проаналізовано шляхи 
забезпечення наступності і безперервності 
у навчанні й вихованні учнів школи Дж. Дьюї. 
Акцентовано провідну роль Чиказької екс-
периментальної школи-лабораторії з-поміж 
інших альтернативних навчальних закладів 
середньої освіти США кінця XIX – початку 
XX ст.
Ключові слова: соціалізація особистості, 
прагматизм, Чиказька експериментальна 

школа-лабораторія, соціальний фактор, 
базові професії суспільства.

The article singles out and analyzes the constit-
uents of John Dewey’s personality socialization 
theory, which was empirically tested in the activ-
ities of Chicago Laboratory School, founded in 
1896. Considerable socializing potential of the 
secondary education as a means of harmo-
nizing the individual and social vectors of per-
sonality development as well as environmental 
purposeful and implicit stimuli is emphasized. 
The instrumentalist version of the philosophy 
of pragmatism is established as the theoreti-
cal basis of John Dewey’s socialization theory. 
The educational process of Chicago Laboratory 
School has been analyzed from the standpoint 
of the indissoluble unity of psychological (indi-
vidual) and social factors. The recognition of the 
school as the major factor in the socialization of 
the individual is substantiated since it provides 
ample opportunities for purposeful socialization 
policy, and prepares the child to fulfilling basic 
social roles. The primary role of social factors 
in the development of the individual as a bio-
social being is characterized. The intercon-
nection and interaction of family and school in 
the processes of youth socialization, transit of 
social experience of previous generations as 
well as the pedagogisation of the environment 
in which children grow and develop are inves-
tigated. J. Dewey’s thesis concerning the pos-
sibility of harmonizing social relations and the 
social system as a whole by means of persistent 
improvement of school education is substanti-
ated. “Occupations” – integrated classes that 
combined theoretical knowledge with practice 
and introduced students to the basic profes-
sions of society are characterized as the main 
form of the educational process organization 
in Chicago Laboratory School. Ways of secur-
ing continuity and steadiness in the education 
of students in J. Dewey’s school are analyzed. 
The leading role of the Chicago Laboratory 
School among other alternative secondary edu-
cation institutions of the late XIX – early XX cen-
turies is emphasized.
Key words: personality socialization, pragma-
tism, Chicago Laboratory School, social factor, 
basic professions of society.
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спадщині Дж. Дьюї. Новаторський характер діяль-
ності Чиказької експериментальної школи-лабо-
раторії вивчався як у загальному контексті аван-
гардної педагогічної практики США початку ХХ ст. 
(Г. Джуринський, З. Малькова, А. Сбруєва), або 
у тематичному полі західноєвропейської «рефор-
маторської» педагогіки (Т. Петрова), так і в контек-
сті практичного упровадження педагогічних ідей 
Дж Дьюї (В. Коваленко). Можливо стверджувати, 
що в історико-педагогічних і філософських роз-
відках названих дослідників теорія соціалізації, 
обстоювана Джоном Дьюї, ще не отримала комп-
лексного висвітлення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, спеціального дослі-
дження потребують, по-перше, засади теорії соці-
алізації Дж. Дьюї, і, по-друге, форми і методи вті-
лення цієї теорії у педагогічний процес Чиказької 
експериментальної школи-лабораторії.

Мета статті. Метою роботи є виокремлення і 
аналіз фундаментальних засад теорії соціалізації 
Дж. Дьюї, які проходили експериментальну пере-
вірку у школі-лабораторії Чиказького університету 
(1896–1904 рр.).

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проблем соціалізації на основі інструменталіст-
ської версії філософії прагматизму знайшло 
відображення у науковій спадщині Дж. Дьюї 
(1959–1952), видатного американського педагога 
і філософа. Так само як прагматизм виступив на 
противагу традиційному ще з часів давньогрець-
ких філософів дуалізму духа та матерії, ідеального 
та матеріального, так і філософія освіти Дж. Дьюї 
прагнула гармонійного узгодження цілеспрямо-
ваного й неформального виховання (імпліцитні 
соціалізуючі впливи середовища), щоб у такий 
спосіб нівелювати суперечності між цими двома 
шляхами розвитку особистості. Хоча Дж. Дьюї не 
вживав безпосередньо термін «соціалізація», його 
визначення сутності виховання, які знаходимо 
у програмній роботі вченого, своєрідному мані-
фесті педагогічного прагматизму «Моє педаго-
гічне кредо» (1887), акцентують важливість і необ-
хідність підготовки молоді до успішної діяльності 
у суспільстві та виконання базових соціальних 
функцій. У вищезгаданій праці Дж. Дьюї декларує: 
«Я переконаний, що усе виховання відбувається 
через участь особистості у суспільній свідомості 
нації. <...> Єдино правильне виховання відбува-
ється через пробудження вроджених сил дитини, 
через вимоги того соціального оточення, в якому 
вона опиняється. Цими вимогами вона спонука-
ється діяти як член певної єдності, спонукається 
до відходу від своєї початкової обмеженості 
в діяльності та почуттях, та до оцінювання себе 
з погляду користі тієї групи, до якої вона належить. 
<...> Школа є головним чином суспільною устано-
вою. Якщо виховання є соціальним процесом, то 

школа – це просто форма суспільного життя, де 
сконцентрована вся та діяльність, яка найбільш 
ефективно підведе дитину до користування успад-
кованими багатствами попередніх поколінь та 
до використання власних сил на користь суспіль-
ства» [1, с. 50–51]. Як бачимо, за переконанням 
Дж. Дьюї, реалізація мети виховання – соціаліза-
ція – є запорукою як особистого життєвого успіху 
молодого покоління, так і соціального прогресу 
в цілому. Отже, головним завданням виховання 
Дж. Дьюї вважав соціалізацію, а не навпаки. Осо-
бливість розуміння соціалізації Дж. Дьюї полягає 
насамперед у тому, що в центр він ставив дитину, 
а не соціальні процеси.

До фундаментальних засад теорії соціалізації 
Дж. Дьюї, які проходили експериментальну пере-
вірку у школі-лабораторії Чиказького університету, 
ми зараховуємо:

1) розуміння сутності виховного процесу як 
нерозривної єдності психологічних (індивідуаль-
них) та соціальних факторів. Конкретизуючи цю 
тезу, Дж. Дьюї пояснює: індивідуальність вихо-
вання самоочевидна, оскільки соціалізується 
і отримує освіту завжди конкретний індивід. 
Одначе, індивідуальність виховання обумовлю-
ється не лише певними генетичними потенціями 
вихованців, але й тим, як вони засвоюють, оціню-
ють та переживають виховний процес. Соціальний 
вимір виховання визначається тим, що індивід є 
членом певного соціуму і формується цим соці-
альним організмом та його інститутами як ціле-
спрямовано, офіційно, так і стихійно, імпліцитно. 
Напередодні відкриття Чиказької експерименталь-
ної школи-лабораторії Дж. Дьюї виклав своє розу-
міння завдання освіти у «Плані організації почат-
кової школи при університеті» (1895): «Кінцева 
мета освіти – гармонійно узгодити психологічний 
та соціальний фактори. Психологічний фактор 
вимагає, щоб індивід мав змогу вільно викорис-
товувати всі його можливості... Соціальний фак-
тор вимагає того, щоб індивід ознайомився з сус-
пільним середовищем, у якому він живе, засвоїв 
його найважливіші норми та був дисциплінованим 
у врахуванні цих норм у своїх вчинках. Узгодження 
двох факторів означає, що дитина має змогу само-
вираження через досягнення суспільної мети» 
[2, с. 1]. За задумом Дж. Дьюї, для того, щоб про-
цеси координації індивідуального та суспільного 
проходили природно і невимушено, школа-лабо-
раторія мала стати «суспільством у мініатюрі”, 
спільнотою, де дитина почне усвідомлювати себе 
та розуміти свої обов’язки по відношенню до цієї 
спільноти» [5, с. 102];

2) визнання школи базовим інструментом 
соціалізації. Ставлячи в центр дитину, Дж. Дьюї 
визнавав школу базовим інститутом соціалізації. 
Цілковито поділяючи теорію природовідповідного 
виховання Ж.-Ж. Руссо, Дж. Дьюї розглядає про-
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цес виховання не як суму зовнішніх впливів, а як 
поступове зростання і розвиток вроджених нахи-
лів і здібностей дитини: «Власні сили та інстинкти 
постачають матеріал і є відправною точкою всього 
виховання», але, як зауважує Дж. Дьюї, «ми не 
знатимемо, що вони означають, доки не пере-
кладемо їх на мову соціальних еквівалентів» 
[1, c. 51], а виконати це найбільш ефективно може 
лише школа, наголошує вчений. Аргументуючи 
це твердження, Дж. Дьюї зазначає, що школа є 
першим інструментом соціалізації, який суспіль-
ство створило спеціально для виконання цієї місії. 
Школа легко піддається державному контролю і 
має багаті можливості для проведення цілеспря-
мованої соціалізуючої політики. Як і сім’я, школа 
вчить дитину культурі соціуму, до якого вона нале-
жить, як формальним, так і неформальним чином. 
Школа і шкільне оточення спонукають дитину до 
виконання нових соціальних ролей, знайомлять 
зі зразками поведінки однолітків, учителів, адмі-
ністраторів тощо. У такий спосіб дитині розкрива-
ється значно ширший (у порівнянні з дошкільним 
життям) світ культурних та моральних цінностей, 
норм та типів поведінки. Специфіка шкільної соці-
алізації полягає у тому, що на відміну від сім’ї, до 
школи індивід приходить вже маючи певний соці-
альний досвід. Саме школа, як провідний інститут 
соціалізації, готує молодь до виконання базових 
соціальних ролей;

3) визнання виняткової ролі соціальних фак-
торів у розвитку індивіда. Розглядаючи людину 
в сукупності біологічних і психічних властивостей, 
Дж. Дьюї особливо при цьому наголошував на важ-
ливості соціальних факторів у розвиткові індивіда. 
Для американського педагога людина – активна 
істота, яка перебуває у нерозривному зв’язку з 
соціальним середовищем. Середовище – необ-
хідна умова зростання та розвитку людини. Воно 
впливає на формування особистості як цілісного 
організму у єдності фізичних, розумових і духо-
вних сил. Саме оточуючий людину світ створює 
мотивацію до пізнання, надає стимули для фор-
мування якостей, необхідних для життя у сус-
пільстві. Соціальному виміру мислення й освіти 
присвячена монографія Дж. Дьюї «Психологія 
у програмі початкової освіти» (1900). Провідна 
ідея цієї праці – бути людиною – означає бути 
соціалізованим. Розвиток як певного індивіда, так 
і суспільства загалом залежить від здатності поєд-
нати накопичені знання та досвід розумової діяль-
ності, а також від перенесення їх у життєві ситуа-
ції. Отже, соціальний фактор – визначальний для 
розвитку людини. Процеси навчання та мислення 
є прогресивними засобами адаптації, вони не при-
пиняються ніколи протягом еволюційного розвитку 
людства. Дж. Дьюї вважав, що жоден індивід «не 
спроможний діяти або розвиватися сам по собі, 
він вимагає безперервного стимулюючого впливу 

від соціальних факторів і отримує власне жив-
лення з ресурсів суспільства. Індивід розвивається 
у середовищі, яке є і соціальним, і матеріальним, 
але соціальна мета та потреби були й будуть най-
більш могутніми у його становленні» [3, c. 21].

4) тезу про взаємозв’язок і взаємовплив сім’ї та 
школи у процесах соціалізації молодого покоління. 
Конкретизуючи цю тезу, Дж. Дьюї вказував, що ще 
донедавна (тобто до кінця ХІХ ст.) виховання дітей 
розглядалося виключно як справа та обов’язок 
сім’ї, що унеможливлювало надання сімейному 
вихованню суспільної значущості. Переламні етапи 
історичного розвитку будь-якого суспільства нео-
дмінно актуалізують проблеми визначення змісту, 
факторів, механізмів та провідних інститутів соці-
алізації. Не став виключенням і період на зламі  
ХІХ–ХХ ст. Дж. Дьюї зазначав, що загострення 
інтересу до соціалізаційних процесів з боку суспіль-
ства свідчить про перехід на якісно новий щабель 
розвитку педагогічних ідей, а також про початок 
пошуку принципово нових підходів до вирішення 
актуальних проблем виховання й освіти. Безза-
перечно, сім’ї як соціальному інституту і водночас 
малій соціальній групі належить особлива роль у 
соціалізації особистості. Для дитини дошкільного 
віку, підкреслює Дж. Дьюї, сім’я є першим суспіль-
ним середовищем. Важливими факторами розви-
тку дитини у сім’ї американський учений називає 
емоційно забарвлений, інтимний характер сімей-
ного виховання, яке ґрунтується на родинних 
почуттях і любові до дітей. Сім’я створює умови 
для включення дитини в побутову, господарську, 
виховну діяльність, опосередковано ознайомлює 
або безпосередньо залучає її до трудової діяль-
ності батьків. Проте масштабні економічні та соці-
альні трансформації, що відбувалися в американ-
ському суспільстві в останні десятиріччя ХІХ ст., 
призвели до деформації традиційних суспільних 
інститутів та стилю життя, який склався в аграр-
ний період розвитку США. Процеси індустріаліза-
ції зруйнували зв’язок патріархальної сім’ї-общини 
з виробництвом; урбанізація значно послабила 
контроль громадської думки за сімейним життям, 
а характер сімейних стосунків став менш ієрар-
хічним та авторитарним. До того ж сім’я частково 
втратила функції головного осередку соціаліза-
ції особистості, передавши їх школі. Виступаючи 
з позицій філософії прагматизму, Дж. Дьюї засте-
рігав від хибного дуалізму, який протиставляв ці 
два суспільні інститути. За переконанням ученого, 
на зламі двох століть відбувався перехід до якісно 
нового етапу взаємозв’язку і взаємовпливу сім’ї та 
школи – етап об’єднання їх зусиль у справі вихо-
вання молоді, передачі їй соціального досвіду 
попередніх поколінь, педагогізації середовища, 
в якому зростають і розвиваються діти. Адже 
суспільним підґрунтям як шкільної, так і сімейної 
соціалізації виступають процеси передачі куль-
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тури суспільства: вірувань, аксіологічних норм та 
професійних умінь від одного покоління до іншого. 
«Те, чого прагнуть для своєї дитини найкращі й 
наймудріші батьки, того повинно прагнути і сус-
пільство для усіх дітей. Будь-яка інша мета для 
наших шкіл буде надто вузькою і неприйнятною, 
а у разі її досягнення – зруйнує нашу демократію» 
[4, c. 9], наголошував Дж. Дьюї.

5) визнання провідної ролі виховання у соці-
альному прогресі людства. В останній главі «Мого 
педагогічного кредо» Дж. Дьюї декларує: «Я пере-
конаний, що: виховання є фундаментальним 
методом соціального прогресу та реформування; 
виховання – це регулювання процесом входження 
у суспільну свідомість, таке регулювання діяль-
ності індивіда на основі суспільної свідомості є 
єдино правильним методом соціальної перебу-
дови» [1, с. 54]. Як бачимо, американський педагог 
був упевнений, що шляхом безперервного удо-
сконалення освіти можливо досягти гармонізації 
суспільних відносин і суспільного ладу в цілому. 
Принагідно зауважимо, що висловлюючи переко-
нання у соціально-реформаторській місії школи, 
Дж. Дьюї, безперечно, мав на увазі не сучасну 
йому традиційну американську школу, а таку, якою 
вона потенційно могла б стати за умови її доко-
рінної перебудови. Прототипом такої «школи май-
бутнього», демократичним «суспільством у мініа-
тюрі», за задумом Дж. Дьюї, мала стати очолювана 
ним школа-лабораторія Чиказького університету.

Аналіз наукової бази дає нам підстави виді-
лити провідні фактори соціалізуючого потенціалу 
шкільної освіти, підготовки соціально адаптова-
них, активних громадян демократичного суспіль-
ства у педагогічному процесі школи-лабораторії 
Джона Дьюї:

1) виховання учнів у процесі творчої праці, 
реальної участі у соціальному житті [5, с. 42]. Від-
повідно до переконань Дж. Дьюї у тому, що дитина 
може осмислити свою соціальну спадщину тільки 
шляхом ознайомлення та залучення її до вико-
нання основних видів діяльності суспільства. 
У зв’язку з цим провідною формою організації 
педагогічного процесу у Чиказькій експеримен-
тальній школі-лабораторії стали «occupations» 
(англ. – «професії», «заняття», «діяльність», 
«праці», «роботи») – інтегровані заняття, на 
яких діти вивчали і відтворювали базові про-
фесії суспільства: шиття, приготування їжі, гон-
чарство, теслярство тощо, а навчання письма, 
арифметики, історії, географії логічно витікало і 
ґрунтувалося на виконанні цих праць. Дж. Дьюї 
називав «occupations» каналами, через які ото-
чуючий людину світ впливає на формування 
індивідуальності, і навпаки – людина впливає на 
своє оточення. В основі базових праць суспіль-
ства – вроджені імпульси людини (соціальний, 
експресивний, конструктивний, дослідницький), 

але функція «occupations» не вичерпується лише 
пасивним виявом цих імпульсів, а реалізується 
в їхньому активному перетворенні. Шиття, роботи 
з металом, деревиною, приготування їжі – базові 
потреби функціонування будь-якого суспіль-
ства, наголошував Дж. Дьюї. Включення «праць» 
у педагогічний процес Чиказької експерименталь-
ної школи-лабораторії, по-перше, створювало 
умови для залучення учнів до трудової діяль-
ності, що робило школу «ембріоном суспільства», 
а по-друге, показувало учням соціальну значу-
щість цих праць в історії людства.

2) забезпечення наступності і безперервності 
у навчанні й вихованні. Суттєвим недоліком тра-
диційної освітньої теорії та практики Дж. Дьюї вва-
жав психологічно необґрунтований відбір матері-
алу для навчання, у результаті чого учень не може 
використати у повсякденному житті знання, отри-
мані в школі, і навпаки, певний досвід розумової 
та дослідницької діяльності, що був накопичений 
дитиною до школи, залишається незадіяним у про-
цесі навчання. Традиційна педагогіка, яка міцно 
ґрунтувалася на гербартіанстві, надавала перевагу 
вербальним методам навчання, зубрячці готових 
істин і тому була неспроможна розвивати в учнях 
творчу активність і допитливість, відповідати сьо-
годенним запитам та інтересам дитини, стати фор-
мою активної суспільної діяльності, а не «відірва-
ним від життя кутком, де вчать уроки» [4, с. 138].

Дж. Дьюї категорично відкидає хибне сприй-
няття шкільної освіти як підготовки до майбут-
нього «справжнього», тобто «дорослого» життя, 
адже дитина живе повноцінно щороку і щогодини, 
зовсім не очікуючи моменту, який дорослі визна-
чили початком її «справжнього» життя – часу 
закінчення школи. Якщо школа розглядається як 
місце, де учням повідомляється певна інформація 
і де формуються певні навички, які знадобляться 
дитині лише у віддаленому майбутньому, то вони 
(ці знання та навички) «не стають часткою життє-
вого досвіду дитини і тому не є по-справжньому 
виховуючими», наголошує Дж. Дьюї [1, с. 52]. 
Тому справжнім покликанням учителя є не пові-
домлення учням певної суми істин і принципів, а 
таке спрямування здібностей і нахилів дітей, яке 
дозволить їм принести максимальну користь сус-
пільству, у якому вони живуть. 

Оскільки сучасне життя надзвичайно складне, 
а кількість знань, що треба засвоїти, просто приго-
ломшує, дитина відчуває себе розгубленою, збен-
теженою, перевантажується, намагаючись засво-
їти усі нюанси суспільного життя «дорослого» світу. 
Ось чому, стверджував Дж. Дьюї, школа повинна 
спрощувати існуюче соціальне життя, зводити 
його до зародкових форм [1, с. 52]. Цієї мети мож-
ливо досягти, якщо шкільне життя дитини буде 
невимушено, поступово витікати з її домашнього 
життя і продовжить ті види діяльності, до яких 
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учень був залучений вдома. Вирішення проблеми 
соціалізації учнів стало не тільки провідним прин-
ципом роботи Чиказької школи-лабораторії, але 
й головною відмінністю цього освітнього закладу 
від т. зв. «прогресивних» шкіл. За переконанням 
Дж. Дьюї, ця різниця полягала у тому, що прогре-
сивні школи робили наголос на максимальному 
розвитку емоційних, інтелектуальних і моральних 
потенцій дитини, зневажаючи важливість соці-
ального фактора. «Сьогодні увага приділяється 
головним чином здібностям та нахилам особис-
тості, а от координація з суспільною метою зде-
більшого ігнорується», писав Дж. Дьюї [6, c. 465]. 
Недостатня увага до соціального фактору при-
зводила до того, що одні школи зосереджувалися 
лише на підготовці учнів до індивідуального еко-
номічного успіху, вважаючи досягнення цієї мети 
єдино важливим аспектом соціального життя. Інші 
школи пропагували доктрину «соціального при-
стосування», звузивши зміст поняття «соціаль-
ний» лише до заповнення індивідом заздалегідь 
визначеної для нього ніші у сучасних йому сус-
пільних стосунках. Застерігаючи від поверхневого 
ототожнення школи-лабораторії із прогресивними 
школами, Дж. Дьюї зазначав: «Головною метою ми 
вважаємо забезпечення вільного і неформального 
общинного життя, у якому кожна дитина усвідом-
лює своє місце та свою частку роботи. Такий наго-
лос на різноманітних видах практичної діяльності 
надає широкі можливості для формування соці-
альної свідомості дитини та поваги до бездоганно 
виконаної чесної праці» [6, c. 32].

Висновки. У педагогічній спадщині Дж. Дьюї 
дитина постає біологічним і соціокультурним 
суб’єктом, який перебуває в стадії постійного роз-
витку, а процеси освіти і виховання є невід’ємною 
складовою частиною її життя. Засобом узгодження 
індивідуального і соціального векторів розвитку 
особистості, як свідчать результати дослідження, 
є осмислення Дж. Дьюї процесів соціалізації, що 
знайшло втілення в діяльності школи-лабораторії 
Дж. Дьюї. Освіта виступає водночас як фактор, і 
як засіб соціалізації; вона впливає на формування 
ціннісних орієнтирів особистості, зумовлює її само-
визначення, впорядковує стихійні соціалізаційні 
впливи. Отже, освіта постає як процес і результат 
цілеспрямованої, педагогічно організованої соціа-
лізації індивіда, що задовольняє потреби як самої 
людини, так і суспільства, в якому вона живе.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Актуальність патріотичного виховання підроста-
ючого покоління зумовлюється процесом фор-
мування в Україні громадянського суспільства, 
становлення єдиної нації. Причинами гострої 
постановки проблеми патріотичного виховання 
молоді України є системна криза ідентичності, еко-
номічна дезінтеграція та соціальна диференціація 
суспільства. Девальвація духовних цінностей, зни-
ження рівня суспільної відповідальності зумовили 
широке поширення у суспільній свідомості бай-
дужості, егоїзму, індивідуалізму, цинізму, невмо-
тивованої агресивності. Усе це, разом узяте, не 
сприяє створенню системи переконань у тому, що 
бути патріотом своєї країни є життєво необхідним. 
В умовах економічної кризи, спотвореного пере-
ходу до ринкових відносин, відбувається інтен-

сивний процес соціальної та моральної деградації 
значної частини учнівської молоді, тому приту-
пляються природні потреби в пізнанні й творчості, 
втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються 
духовні ідеали. 

Виховати молоде покоління, яке має глибоко 
усвідомлену життєву позицію, можна за умови 
розвитку національної освіти, в якій система вихо-
вання та навчання ґрунтується на ідеях народної 
філософії, засадах української етнопедагогіки, 
народознавства, основах християнської релігії, 
наукової педагогічної думки, родинного та патріо-
тичного виховання тощо.

На наш погляд, проблема патріотичного вихо-
вання молоді, як складова регіонального історико-
педагогічного процесу, має надзвичайно акту-
альне значення, особливо з огляду на тезу, що 
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У статті проаналізовано проблеми патрі-
отичного виховання учнів в Україні в умовах 
сучасності. Окреслюються зміст патріо-
тичного виховання учнівської молоді, при 
цьому враховуються регіональні особли-
вості України. Зазначено, що зміст навчаль-
ного матеріалу з краєзнавства дає учням 
знання про рідний край, Батьківщину, минуле 
й сучасне, відомих особистостей, життя й 
творчість яких у певний період були пов’язані 
з регіоном тощо. Це сприяє розвитку не 
лише інтелекту молоді, а і їхньої свідо-
мості, емоцій, зміцненню почуття любові до 
Вітчизни. Наголошується та тому, що важ-
ливим фактором, що сприяє зростанню роз-
шаровування в суспільстві є те, що задача 
патріотичного виховання на практиці 
нерідко здійснюється швидкими казенно-
бюрократичними заходами, не приймаючи до 
уваги побажання місцевого населення. Зосе-
реджено увагу на тому, що виникла гостра 
потреба у розробці ефективних шляхів 
здійснення патріотичного виховання  учнів 
з урахуванням сучасних  підходів до освіти. 
Обґрунтовано, що при формуванні механізмів 
впливу держави на процес патріотичного 
виховання учнівської молоді на регіональ-
ному рівні, слід виходити з того, що вони, як 
і в цілому загальнодержавні, є надзвичайно 
мінливі у часі. Зроблено висновки про те, що 
проводячи педагогічну роботу з патріотич-
ного виховання серед учнів за сучасних умов, 
потрібно враховувати, що в Україні істо-
рично склався широкий спектр регіонально-
політичних та регіонально-культурних від-
мінностей, існує неоднозначне ставлення 
населення до багатьох подій минулого та 
сучасності. Отже, цілком зрозуміло, що саме 
виховання патріотизму (за допомогою відпо-
відних заходів, святкування визначних дат, 
популяризації національних символів; участі 
в різноманітних громадських акціях патріо-
тичного змісту) є одним з основних засобів 
консолідації українського суспільства.

Ключові слова: патріотичне виховання, 
патріотизм, учні, молодь, регіон.

The article analyzes the problems of patriotic 
upbringing of students in Ukraine in the present; 
the content of the patriotic upbringing of student 
youth outlined, while the regional peculiarities of 
Ukraine are taken into account. It is determined 
that the content of educational material on local 
lore provides students with knowledge about 
their native land, homeland, past and present, 
famous personalities, whose life and creativity 
have been connected with the region during a 
certain period, etc. It promotes not only the intel-
lect of young people, but also their conscious-
ness, emotions, and the strengthening of feelings 
of love for the Fatherland. In addition, it is empha-
sized that an important factor contributing to the 
growth of stratification in society is that the task 
of patriotic education in practice is often carried 
out by rapid bureaucratic measures, without tak-
ing into account the wishes of the local popula-
tion. Attention is drawn to the fact that there is an 
urgent need to develop effective ways of imple-
menting patriotic upbringing of students, taking 
into account modern approaches to education. 
It is substantiated that the formation of mecha-
nisms of influence of the state on the process of 
patriotic upbringing of students at the regional 
level should take into account the fact that they, 
as well as in the whole of the state, are extremely 
time varying. It is concluded that carrying out 
pedagogical work on patriotic education among 
students in modern conditions, it should be borne 
in mind that in Ukraine historically a wide range 
of regional-political and regional-cultural differ-
ences exist, there is an ambiguous attitude of the 
population to many events of the past and pres-
ent. Therefore, it is quite clear that the upbring-
ing of patriotism (through appropriate measures, 
celebrations of prominent dates, popularization 
of national symbols; participation in various pub-
lic actions of patriotic content) is one of the main 
means of consolidation of Ukrainian society.
Key words: patriotic education, patriotism, stu-
dents, youth, region.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

40 Випуск 20. Т. 1. 2020

сьогодення визначається історією, що всі суспільні 
позитиви і негативи укорінені в нашому віддале-
ному й наближеному минулому. Важливим осно-
воположним принципом регіонального виміру істо-
рико-педагогічного процесу є його діалогічність із 
сьогоденням, що сприяє не лише реконструкції 
регіонального минулого, а й є мірилом сучасних 
нових тенденцій і напрямів освітнього та вихов-
ного процесу [10, с. 42–49]. З огляду на це вини-
кає гостра потреба у розробці ефективних шляхів 
здійснення патріотичного виховання учнів з ураху-
ванням сучасних  підходів до освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему формування в учнів патріотичних почут-
тів, національної самосвідомості розглядали в 
контексті загального процесу виховання молодого 
покоління українські дослідники Т. Бондаренко, 
В. Борисов, О. Вишневський, Т. Гавлітіна, О. Кор-
кишко, В. Кузь, Р. Петронговський, Ю. Руденко, 
М. Сметанський, М. Стельмахович, Б. Ступарик; 
О. Стьопіна, К. Чорна та ін.

У роботах П. Ігнатенка, Н. Косарєвої, Л. Криць-
кої, В. Поплужного, М. Фіцули патріотичне вихо-
вання характеризується як компонент громадян-
ського виховання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проведений аналіз про-
блеми свідчить про недостатню дослідженість 
патріотичного виховання учнів у контексті умов 
соціально-економічних та політичних змін в Укра-
їні, що, у свою чергу, спонукає до подальшого 
вивчення зазначеної наукової  проблеми.

Метою статті є аналіз проблеми патріотич-
ного виховання учнів в умовах сучасності, роз-
криваючи регіональні особливості цього педаго-
гічного процесу.

Виклад основного матеріалу. Останнім 
часом дедалы більше фахівців, діяльність яких 
пов’язана з педагогічною практикою та роботою 
в молодіжному середовищі звертають увагу на 
необхідність розв’язання проблем, пов’язаних 
із недосконалістю сучасної системи виховання. 
Сама логіка суспільного розвитку висуває цю про-
блему до числа пріоритетних. Це обумовлено тим, 
що без вирішення питання створення ефективної 
системи патріотичного виховання неможливий 
подальший стійкий суспільний розвиток і забез-
печення безпеки українського народу, держави й 
особистості в політичній, економічній, соціальній, 
духовній, військовій та інших сферах.

Необхідно відзначити, що державна політика, 
щодо патріотичного виховання учнівської молоді, 
у 90-ті р. ХХ ст. не прийняла до уваги той факт, 
що наша країна, в силу історичних обставин, 
далеко неоднорідна, вона включає різні регіони, 
представники яких мають різні думки щодо тих чи 
інших питань суспільного життя. Важливим фак-
тором, що сприяє зростанню розшаровування в 

суспільстві є те, що задача патріотичного вихо-
вання на практиці нерідко здійснюється швидкими 
казенно-бюрократичними заходами, не прийма-
ючи до уваги побажання місцевого населення [3].

Разом з тим, ми погоджуємося з думкою 
А. Кузьмінського, який наголошує на тому, що «від 
народження і до смерті нашим ближнім, основною 
Батьківщиною є сім’я. Для дітей, які генетично не 
успадкували патріотичних відчуттів, виховання на 
основі патріотичних ідеалів в сім’ї може стати фак-
тором позитивних змін» [4]. Таким чином, постає 
цілком логічний умовивід, яке ставлення у родині 
та сім’ї до держави та Батьківщини, таке ж став-
лення буде і у молодої людини, яка виховується 
у цій сім’ї. Власне ставлення – сім’ї і громади – до 
української нації, держави позначається на харак-
тері патріотичного виховання молоді. 

Саме тому, зазначає науковець В. Марковець, 
при формуванні механізмів впливу держави на 
процес патріотичного виховання учнів на регіо-
нальному рівні, слід виходити з того, що вони, як і 
в цілому загальнодержавні, є надзвичайно мінливі 
у часі, а також брати до уваги чинники, що вплива-
ють на ефективність здійснення державної моло-
діжної політики [7].

В. Марковець наголошує, що механізм реаліза-
ції державного патріотичного виховання учнів мав 
би формуватися виходячи з принципово важливого 
положення: узгодження загальнонаціональних 
інтересів з регіональними, територіальними, колек-
тивними і особистими інтересами молодих людей, 
узгоджувати інтереси всього населення Укра-
їни й учнівської молоді конкретної місцевості [7].

Таким чином, залежно від специфіки умов 
у певний період часу в конкретній області, кон-
кретному місті, районі, селі робиться акцент чи 
на загальнонаціональних державних програмах, 
законодавчих актах, нормативних документах, чи 
вводяться додаткові нормативні документи, міс-
цеві програми, заходи, що не суперечать загаль-
нодержавним і є важливими (уточнюючими) для 
цієї місцевості.

Так, наприклад, основними способами вико-
ристання потенціалу дитячих і молодіжних гро-
мадських організації у вихованні учнівської 
молоді, на регіональному рівні, є проведення 
спільних із навчальними закладами акцій, фести-
валів, проектів, інших заходів патріотичного спря-
мування; ознайомлення педагогів із методикою 
виховної роботи громадських організацій через 
систему спільних семінарів, конференцій, тренін-
гів. Доцільним є залучення регіональних осеред-
ків молодіжних громадських організацій до прове-
дення туристських змагань, військово-спортивних 
патріотичних ігор, спортивних змагань тощо.

Науковці та педагоги-практики активно шукають 
шляхи виховання патріотизму сучасної учнівської 
молоді. І хоча підходи і засоби науковці пропону-
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ють різні, вони одностайні у головному – у духо-
вних засадах патріотичного виховання. Таким 
чином, новий зміст патріотичного виховання, на 
місцевому рівні, педагоги наповнюють краєз-
навчими історико-культурними традиціями [8]. 
З одного боку, це необхідно з ціллю відродження 
національних традицій. З іншого – це розуміння 
того, що немає Батьківщини-держави без Батьків-
щини – колиски, Батьківщини – неньки, того місця, 
де народився і виріс. Навчившись поважати та 
берегти місцеві святині, місцеві народні традиції, 
зберігаючи культуру регіону, його народу, молода 
людина вчиться шанувати та цінити Україну, робити 
все, щоб вона перетворилася в міцну і незалежну 
державу, з визнанням цінності культурно-істо-
ричного досвіду всіх її регіонів та прагненням до 
історичного компромісу Сходу та Заходу, діалогу 
їхніх культур [5, с. 241].

Варто пам’ятати, що зміст навчального матері-
алу з краєзнавства дає учням знання про рідний 
край, Батьківщину, минуле й сучасне, відомих осо-
бистостей, життя й творчість яких у певний період 
були пов’язані з регіоном тощо. Це сприяє розви-
тку не лише інтелекту молоді, а і їхньої свідомості, 
емоцій, зміцненню почуття любові до Вітчизни. 
Тобто, оволодіння знаннями з краєзнавства, є мак-
симально сприятливим підґрунтям для виховання 
патріотизму, національної гідності, загальнолюд-
ських моральних якостей в учнів [5, с. 241].

Для вирішення цих завдань, з метою активіза-
ції патріотичного виховання учнів, розвитку зді-
бностей і навичок захисту Вітчизни шляхом, вихо-
вання підростаючого покоління засобами туризму 
та краєзнавства, в Дніпропетровській області під 
гаслом «З любов’ю до Батьківщини в Європейській 
спільноті» діє обласний позашкільний навчальний 
заклад освіти, який координує в області туристсько-
краєзнавчий напрям роботи серед учнів та педаго-
гів – Дніпропетровський дитячо-юнацький центр 
міжнародного співробітництва. Центр, реалізовує 
державні програми щодо розвитку молодіжного 
туризму, європросвіти та краєзнавства [1, с. 25–30].

Одним із аспектів формування патріотизму є 
організація у школі вивчення регіональної історії. 
У процесі дослідження історії рідного краю учні під-
вищують свій інтелектуальний рівень, формується 
їх компетентність, світогляд, усвідомлення себе 
важливою часткою історії країни, готовність при-
йняти досвід поколінь і взяти з нього найкращі уроки. 

Так, наприклад, у Миколаївській області учні 
постійно працюють над реалізацією міських і 
шкільних історико-краєзнавчих проектів «Моя 
країна – Україна», «Я – миколаївець: нащадок 
гідних предків», «Почуй голос Майдану» тощо. 
У пам’ять про подвиг Героїв АТО, у м. Миколаєві, 
посаджено калинову алею – на честь Мирослава 
Мисли, воїна-добровольця іменем якого сьогодні 
названо літній шкільний мовний військово-спор-

тивний табір «Патріот». Традиційними стали про-
грами-реквієми «Коло пам’яті» до Днів Героїв 
Крут, Героїв Небесної Сотні. До Дня пам’яті й при-
мирення створюється символічне Поле пам’яті, 
де кожна квітка маку – це доля члені сімей учнів 
під час Другої світової війни [9, с. 283–288].

Необхідно чітко розуміти, що для усвідомлення 
того, хто ми є, для формування патріотизму велике 
значення має історія. Історія України часом пере-
писується при зміні влади. В історії є сторінки, які 
можна по-різному оцінювати і тлумачити. Багато 
історичних фактів трактуються по-різному в різних 
регіонах України. Саме тому, в будь-якій багатона-
ціональній країні складно формувати патріотизм, 
використовуючи історичні факти.

Значна частина українських науковців та педа-
гогів-практиків вважає, що вирішенням даної про-
блеми є представлення протилежних уявлення 
про історичні події без оцінок. У деяких європей-
ських країнах вже сьогодні в школах намагаються 
подавати історичні факти, не даючи їм оцінки. Так, 
зокрема, англійський історик Т. Хант зазначає, що 
«неможливо оцінювати історію як правильну чи 
неправильну з позицій ХХІ ст. Важливо не давати 
оцінки історичним подіям, а намагатися зрозуміти 
те, чим ці події були викликані, зрозуміти спосіб 
мислення наших предків» [2, с. 61–70].

Відтак формування патріотизму в української 
учнівської молоді залишається першочерговим як 
для держави, так і для системи освіти в цілому. 
У зв’язку з цим патріотичне виховання є важливою 
складовою освітнього процесу.

Міністерством освіти і науки України розро-
блено рекомендації про національно-патріотичне 
виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчаль-
ному році, які мають використовуватись праців-
никами освіти при плануванні виховної роботи 
з учнівськими колективами.

Автори рекомендацій наголошують, що «голо-
вне завдання закладів освіти – так побудувати 
виховну діяльність, щоб сама її організація, при-
клади авторитетних наставників-учителів, шкільне 
середовище виховували дітей у дусі патріотизму, 
глибокого розуміння історії свого народу, національ-
ної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів 
полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» 
набували для дитини особливого сенсу, тобто 
сприймалися «не лише розумом, а й серцем» [6].

Висновки. Таким чином, проводячи педаго-
гічну роботу з патріотичного виховання серед 
учнів в сучасних умовах, потрібно враховувати, 
що в Україні історично склався широкий спектр 
регіонально-політичних та регіонально-культурних 
відмінностей, існує неоднозначне ставлення насе-
лення до багатьох подій минулого та сучасності. 

Отже, цілком зрозуміло, що саме виховання 
патріотизму (за допомогою відповідних захо-
дів, історичної освіти, святкування визначних 
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дат, популяризації національних символів; участі 
в різноманітних громадських акціях патріотичного 
змісту) є одним з основних засобів консолідації 
українського суспільства.

Саме тому, на нашу думку, потрібно передусім 
підвищити статус патріотичного виховання в укра-
їнському суспільстві загалом та в системі освіти 
зокрема; зміцнювати й розвивати виховні функції 
навчальних закладів; ефективно використовувати 
національні традиції, сучасний світовий та вітчиз-
няний педагогічний досвід та дослідження пси-
холого-педагогічної науки у сфері патріотичного 
виховання; сприяти розвитку регіональних та міс-
цевих систем патріотичного виховання, що вра-
ховують територіальні, соціальні та національні 
особливості; посилити роль сім’ї у патріотичному 
вихованні дітей тощо.
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У статті констатовано посилення уваги 
до процесу підготовки майбутніх учителів 
(зокрема, вчителів української мови і літера-
тури) у вітчизняному науково-педагогічному 
дискурсі з огляду на перманентний процес 
реформування системи вітчизняної освіти. 
Стверджено, що сучасні зміни мають врахо-
вувати історичний досвід педагогічної галузі 
у підготовці вчителів та сучасні підходи до 
визначення тих чи тих понять педагогічного 
тезаурусу. Тому визначення специфіки під-
готовки майбутнього вчителя української 
мови та літератури у певних хронологічних 
межах передбачає необхідність встанов-
лення сучасного погляду на базові поняття 
та їх уточнення відповідно до соціокуль-
турних умов певного історичного проміжку.
Звернення до науково-педагогічних джерел 
щодо поняття «професійна підготовка май-
бутніх учителів» демонструє багатоаспек-
тність пропонованих сучасною наукою дефі-
ніцій, що дало підстави для ствердження 
про наявність у сучасному науково-педаго-
гічному дискурсі декількох умовних підходів 
до визначеного поняття: змістового, проце-
суального, комплексного тощо. Змістовий 
аспект розгляду питання акцентує увагу на 
фаховій підготовці майбутнього вчителя, 
процесуальний – на спрямуванні навчальних 
дій; комплексний – на сукупності змістових 
та процесуальних компонентів.
Теоретичний аналіз науково-педагогічних 
праць, присвячених питанню професійної під-
готовки вчителів, дав змогу дійти висновку, 
що переважно змістовий підхід демонстру-
ють наукові дослідження з історії педагогіки, 
коли торкаються проблем професійної під-
готовки вчителів, зокрема вчителів укра-
їнської мови і літератури. Акцентовано на 
особливості сучасного визначення поняття 
«вчитель української мови і літератури», 
яке поступово замінюється поняттям «вчи-
тель-філолог», що передбачає посилення 
уваги до фахової та психолого-педагогічної 
(практичної) підготовки, які забезпечують 
виконання професійних завдань на відповід-
ному теоретичному та практичному рівнях.
Зроблено висновок, що історико-педагогічне 
дослідження варто проводити з опорою на 
комплексний підхід, що має врахувати осо-
бливості розвитку системи освіти на різних 
етапах суспільного розвитку. Застосування 
комплексного підходу дає змогу зважити на 
об’єктивні передумови, врахувати зовнішні 
та внутрішні чинники, що спрямовували під-
готовку вчителя української мови і літера-
тури на тлі розвитку вітчизняної системи 
педагогічної освіти.
Ключові слова: майбутній учитель, учи-
тель української мови і літератури, істо-
ричний досвід, історико-педагогічне дослі-
дження, комплексний підхід.

In the article, strengthening of attention is estab-
lished to the process of preparation of future 
teachers (in particular teachers of Ukrainian 
and literature) in home scientifically-pedagogical 
discours, taking into account the permanent 
process of reformation of the system of home 
education. It is ratified that modern changes 
must take into account historical experience of 
pedagogical industry in preparations of teachers 
and modern going near determination those or 
those pedagogical concepts to the thesaurus. 
Therefore determination of specific of prepara-
tion of future teacher of Ukrainian and literature 
in certain chronologic limits envisages the neces-
sity of establishment of modern look to the base 
concepts and their clarification in accordance 
with the sociocultural terms of certain historical 
interval.
An address to the scientifically-pedagogical 
sources in relation to a concept “professional 
preparation of future teachers” demonstrates 
multidimensionalness of offered modern science 
of definitions, that grounded in order to ratify 
about a presence in modern scientifically-peda-
gogical discours of a few conditional going near 
the defined notion: semantic, judicial, complex 
and others like that. The semantic aspect of con-
sideration of question accents attention on pro-
fessional preparation of future teacher, judicial – 
on aspiration educational actions; complex – on 
totality of semantic and judicial components.
The theoretical analysis of the scientifically-
pedagogical labours sanctified to the question 
of professional preparation of teachers allowed 
to come to the conclusion, that mainly rich in 
content approach is demonstrated by scientific 
researches from history of pedagogics, when 
touch problems of professional preparation of 
teachers, in particular teachers of Ukrainian and 
literature. It is accented on the feature of mod-
ern determination of concept “teacher of Ukrai-
nian and literature”, that is gradually replaced by 
a concept “teacher-philologist”, that envisages 
strengthening of attention to professional and 
psychology-pedagogical (practical) preparation, 
that provide implementation of professional tasks 
on corresponding theoretical and practical levels.
Drawn conclusion, that history-pedagogical 
research it costs to conduct with support on 
complex approach that must take into account 
the features of development of the system of 
education on the different stages of community 
development. Application of complex approach 
allows to weigh on objective preconditions, take 
into account external and internal factors that 
directed preparation of teacher of Ukrainian and 
literature on a background development of the 
home system of pedagogical education.
Key words: future teacher, teacher of Ukrainian 
and literature, historical experience, history-ped-
agogical research, complex approach.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасних умовах розвитку вітчизняної  освіти 
питання підготовки вчителя, зокрема вчителя укра-
їнської мови та літератури, постає надзвичайно 
гостро. Повністю поділяючи думку О. Біляковської 
про те, що «проблема якісної професійної підго-
товки майбутніх учителів є важливим складником 
модернізації української освіти, навколо якого 
мають здійснюватися інноваційні освітні процеси 
у сучасному європейському просторі» [5, с. 126], 
вважаємо за необхідне підкреслити доцільність 
використання історико-педагогічного досвіду 
в модернізаційних процесах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо, що питання підготовки майбутніх учи-
телів (зокрема, вчителів української мови і літера-
тури) масштабно представлене у психолого-педа-
гогічному дискурсі.

Історико-педагогічні, методичні та філологічні 
аспекти підготовки вчителів української мови і 
літератури, особливості мовної політики в Укра-
їні в минулому та сучасності відобразили в своїх 
працях В. Бабенко, Л. Базиль, Н. Баранник, І. Вар-
навська, І. Гайдай, І. Гамрецький, Т. Гнаткович, 
О. Демська та Е. Мальцев, С. Караман, О. Куце-
вол, Л. Мірошниченко, Є. Пасічник, М. Пентилюк, 
О. Семиног та ін. Важливо констатувати, що кіль-
кість наукових публікацій стосовно розглядува-
ного питання з кожним роком зростає, що поясню-
ється його актуальністю для вітчизняної системи 
освіти, зважаючи на посилення вимог до особис-
тості сучасного вчителя, його фаховості та уваги 
до української мови як державної, мови навчання 
у вітчизняних закладах освіти. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналітичне вивчення нау-
кових праць вітчизняних учених дає підстави до 
узагальнення щодо невичерпності проблеми під-
готовки майбутнього вчителя української мови 
та літератури в історико-педагогічному контексті 
та необхідності конкретизації базових понять про-
блеми з огляду на сучасний розвиток педагогічних 
досліджень.

Мета статті – окреслення провідних підходів 
до визначення поняття «професійно-педагогічна 
підготовка майбутнього вчителя української мови 
та літератури» з урахуванням специфіки історико-
педагогічних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Вивчення про-
цесу розвитку вітчизняної системи педагогічної 
освіти в історико-педагогічному дослідженні акту-
алізує питання конкретизації його поняттєвого 
апарату в двох аспектах: з позицій сучасного роз-
витку педагогічної науки та з позицій конкретно 
історичного періоду/етапу розвитку педагогічного 
явища (феномена, процесу). Принцип історико-
часової корекції передбачає врахування можливої 
специфіки у тлумаченні педагогічних понять, що 

стають базовими для дослідження. Це загалом 
створює можливість повноцінного та всебічного 
висвітлення явища, яке аналізується (принцип 
голографічності, за А. Бєлкіним та Є. Ткаченко). 
Отже, у своєму дослідженні специфіки підготовки 
майбутнього вчителя української мови та літера-
тури у визначених хронологічних межах ми перед-
бачили необхідність встановлення сучасного 
погляду на конкретне поняття та можливості його 
уточнення відповідно до соціокультурних умов 
певного історичного проміжку.

Насамперед наголосимо, що у педагогічному 
дискурсі професійна підготовка вчителя розгля-
дається як невід’ємний складник системи вищої 
педагогічної освіти [3, с. 85]. Проведене Г. Лещенко 
осмислення філософської, психологічної й педаго-
гічної літератури дало підстави стверджувати, що 
«професійну підготовку витлумачують як цілеспря-
мований процес опанування реальними та потен-
ційними працівниками (студентами, курсантами, 
слухачами) професійних знань і вмінь для набуття 
навичок, необхідних під час виконання певних видів 
робіт» [9, с. 422]. Більш широко  з позицій систем-
ного підходу розуміє професійну підготовку І. Мано-
хіна, коли наголошує, що «професійна підготовка є 
складною багаторівневою педагогічною системою, 
що включає певну сукупність цілей, змісту, форм, 
методів, засобів та технологій, зумовлених сутніс-
ними потребами суб’єктів педагогічної взаємодії. 
Крім того, це процес і результат формування готов-
ності особистості до виконання певної професійної 
діяльності» [10, с. 131]. Отже, у наведених вище 
визначеннях поняття «професійна підготовка» 
визначальними словами стають «процес» та «сис-
тема», що дає змогу припустити умовну наявність 
процесуального та комплексного (оскільки наве-
дене вище визначення системи відбувається через 
поняття «сукупність», а отже, комплекс). 

Проте звернення до науково-педагогічних 
джерел щодо поняття «професійна підготовка 
майбутніх учителів» демонструє багатоаспек-
тність пропонованих сучасною наукою дефініцій. 
Як «інтегративну систему, яка поєднує відносно 
самостійні, але взаємозалежні і взаємозумовлені 
системи підготовки: спеціально-наукову, психо-
лого-педагогічну, загальнокультурну, кожна з них 
виконує специфічні завдання», розглядає профе-
сійну підготовку педагога у закладах вищої освіти 
М. Васильєва [6, с. 17]. У цьому визначенні при-
вертає увагу той факт, що воно ґрунтується на 
переліку систем, що визначають зміст освіти. Схо-
жий підхід демонструє Л. Йовенко, коли вказує, що 
система професійної підготовки майбутніх учите-
лів містить такі складники, як: загальноосвітній, 
професійний та спеціальний [8, с. 56].

Сукупність позицій сучасних учених дає змогу 
стверджувати про наявність декількох умовних 
підходів: змістового, процесуального, комплек-
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сного тощо.
Зокрема, на змістовому аспекті наголошує 

О. Абдулліна, коли стверджує, що вказана «сис-
тема професійної підготовки майбутніх учителів» 
складається з декількох підсистем (суспільно-
політичної, спеціально-наукової, психолого-педа-
гогічної й загальнокультурної) [1]. 

Процесуальний підхід, на нашу думку, є голо-
вним у визначенні, яке подає В. Берека. Розгля-
даючи систему фахової підготовки менеджерів 
освіти, вчений включає до її складу «сукупність 
засобів, методів i процесів, необхідних для ство-
рення організованого, цілеспрямованого педа-
гогічного впливу на формування особистості із 
заданими якостями» [4, с. 6], тож до системоут-
ворюючих елементів учений відносить «загаль-
нолюдські цінності, суть, мету, завдання та осо-
бливості управлінської діяльності, закономірності 
і принципи фахової підготовки» [4, с. 6]. Такий 
підхід частково підтримує М. Васильєва, коли кон-
статує, що підготовка – це «процес формування, 
удосконалення знань, умінь, навичок, якостей осо-
бистості, необхідних для виконання визначеної 
діяльності, здійснюваної в ході навчання, самоос-
віти або професійної діяльності» [7]. 

Елементи комплексного підходу демонструє 
І. Манохіна, яка конкретизує процес професійного 
становлення фахівця відповідно до «змісту циклів 
навчальної підготовки», в якому виокремлює 
такі складники, як: психолого-педагогічна підго-
товка («система знань про фактори, що сприяють 
особистісному зростанню; саморозвиток та само-
виховання; організація навчального процесу в різ-
них соціокультурних умовах; володіння уміннями 
психолого-педагогічної діагностики, аналізу та 
проєктування соціально-педагогічної роботи; про-
єктування, реалізація, оцінка і корекція навчаль-
ного процесу»), предметна підготовка («володіння 
уміннями аналізу та проєктування соціально-
педагогічної діяльності; виявлення потреб дітей, 
створення умов для їхнього гармонійного розви-
тку; уміння застосовувати методи соціологічних 
та соціально-психологічних досліджень у про-
фесійній діяльності) та загальнокультурна підго-
товка («використання накопиченого досвіду для роз-
витку творчих здібностей особистості») [10, с. 131]. 

Теоретичний аналіз науково-педагогічних праць, 
присвячених питанню професійної підготовки вчи-
телів, дає нам змогу зробити проміжний висно-
вок, що переважно змістовий підхід демонструють 
наукові дослідження з історії педагогіки, коли тор-
каються проблем професійної підготовки вчителів, 
зокрема вчителів української мови і літератури. 

Зокрема, О. Семеног у цій підготовці виокрем-
лює декілька підсистем: ідейно-теоретичну, 
лінгвістичну, літературознавчу, психолого-педа-
гогічну та методичну [11, c. 36]. Очевидно, що нау-
ковець сконцентрувала свою увагу на змістовому 

компоненті професійної підготовки вчителів, проте 
значне місце в цьому процесі належить педагогіч-
ній практиці, яка забезпечує практичну готовність 
майбутнього вчителя до педагогічної діяльності, 
оскільки «сприяє активному формуванню профе-
сійної спрямованості мислення і діяльності май-
бутніх учителів, розвитку поваги й любові до педа-
гогічної професії і до дітей» [12, с. 279]. Це дає нам 
змогу стверджувати про наявність тут частки про-
цесуального підходу.

Тому важливим, на нашу думку, буде уточнення, 
зроблене Л. Базиль, яка підкреслює «своєрідність 
професійної підготовки майбутніх учителів-сло-
весників, що передбачає синтетичне врахування 
закономірностей педагогічної й філологічної 
освіти» [2, с. 49]. Педагогічну освіту забезпечують 
теоретичні дисципліни психолого-педагогічного 
циклу та педагогічна практика.

Відповідно до логіки наукового пошуку вважа-
ємо за доцільне звернутися до матеріалів доктор-
ської дисертації Л. Базиль, яка аналізує дефініції 
поняття «вчитель української мови та літератури». 
З-поміж іншого вчена вказує, що професія «вчи-
тель української мови та літератури» отримала 
офіційне затвердження лише у 1918 р., проте 
у чинному класифікаторі професій (Державний 
класифікатор професій ДК 003:2010) таку про-
фесію не виокремлюють. Тут, за спостереженням 
Л. Базиль, «визначено професії: вчитель середніх 
навчально-виховних закладів (код КП – 2320; код 
ЗКППТР – 25157); професіонали в галузі філоло-
гії, філолог, філолог-дослідник (код КП – 2444; код 
ЗКППТР – 2444.1, 2444.2); професіонали в галузі 
літератури (код КП – 2451); літературознавці 
(код КП – 2451; код ЗКППТР – 2451.1)» [2, с. 46]. 
Співставлення професійних функцій перелічених 
фахівців дає змогу дослідниці стверджувати про 
спільність професій «філолог» та «вчитель-філо-
лог», які у ХХ ст. диференціювали, наголошуючи, 
що «філолог – це фахівець, який займається 
наукою, а вчитель літератури – це фахівець, який 
опанував основи літературознавства, теоретично 
і практично підготовлений до виконання завдань 
шкільної літературної освіти, щоб викликати стій-
кий усвідомлений інтерес до читання художніх 
творів, розуміння ролі літератури в житті кожної 
людини» [2, с. 46]. Очевидно, що за таких умов 
на перше місце у підготовці вчителя української 
мови і літератури мають висуватися фахові (філо-
логічні) дисципліни, дисципліни психолого-педа-
гогічні (як і педагогічна практика) набувають при-
кладного характеру.

Утім, нині відбувається наближення у функ-
ціональних обов’язках визначених фахівців, що 
демонструє поступове ствердження замість тра-
диційної «предметної» вказівки словосполучення 
«вчитель-філолог», яке спостерігаємо у низці 
сучасних дисертаційних досліджень (О. Дуплій-



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

46 Випуск 20. Т. 1. 2020

чук «Професійно-педагогічна підготовка май-
бутніх учителів-філологів до застосування про-
єктно-комунікативних технологій», О. Циганок 
«Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 
українознавчої роботи в школі», О. Чайка «Підго-
товка майбутніх учителів-філологів до організації 
позакласної творчої діяльності учнів загальноос-
вітніх закладів», С. Процька «Комп’ютерно орієнто-
вана методика формування професійно-педагогіч-
ної компетентності майбутніх учителів-філологів»). 

Звернення до тексту зазначених вище науко-
вих праць переконує, що їхні автори уникають 
конкретизації самого поняття «вчитель-філолог», 
проте експериментальна частина роботи дово-
дить розширене розуміння фахової спеціалізації. 
Тобто переважно йдеться про «студентів галу-
зей знань: 01 «Освіта/Педагогіка» (спеціальність 
014 Середня освіта), 03 «Гуманітарні науки» (спе-
ціальність 035 Філологія) [13, с. 122] чи «майбут-
ніх  учителів, що навчаються за напрямом під-
готовки 6.020303 «Філологія. Українська мова і 
література. Додаткова спеціальність – Мова і літе-
ратура (англійська)» [14, с. 29]. Тому у своїй роботі 
ми спиралися на міркування Л. Базиль, яка пред-
ставляє таке визначення: «вчитель української 
мови і літератури – це фахівець, який засобами 
художніх, публіцистичних, наукових, літературно-
критичних текстів виховує учнів як активних гро-
мадян України, творчих читачів, здійснює шкільну 
мовно-літературну підготовку, орієнтуючись на 
вітчизняні і світові досягнення з педагогічних, пси-
хологічних і філологічних наук, і  самоутверджу-
ється, розвиваючи індивідуальний стиль профе-
сійної діяльності» [2, с. 47].

Отже, професійна підготовка майбутнього вчи-
теля української мови і літератури передбачає 
фахову та психолого-педагогічну (практичну) під-
готовку, які забезпечують фахівцю виконання про-
фесійних завдань на відповідному теоретичному 
та практичному рівнях.

З огляду на зазначене вище вважаємо, що в 
історико-педагогічному дослідженні використання 
комплексного підходу до пояснення визначеного 
поняття вважаємо ключовим. Оскільки такий підхід 
дає можливість зважити на об’єктивні чинники та 
передумови, які визначали у різні часові проміжки 
сутність підготовки майбутнього вчителя (зокрема, 
вчителя української мови і літератури) для про-
фесійної (педагогічної) діяльності. Тож повністю 
поділяємо думку М. Васильєвої, яка стверджує, 
що «зміст професійної підготовки педагога визна-
чається потребами соціального розвитку сус-
пільства, зі зростанням вимог до представника 
педагогічної професії, характеру його діяльності 
в системі професійної підготовки відбувається 
постійний процес творчого пошуку шляхів і тех-
нологій перебудови її на основі сучасних педаго-
гічних можливостей» [7, с. 39]. Також додамо, що 

звернення до історико-педагогічних джерел дає 
змогу простежити зміни у співвіднесенні теоретич-
ного та практичного складників у навчальних пла-
нах із підготовки вчителів української мови і літе-
ратури у різні часові проміжки. 

Висновки. Узагальнюючи, можемо констату-
вати переважну увагу науковців до змістового та 
процесуального пояснення поняття. Проте істо-
рико-педагогічне дослідження варто проводити з 
опорою на комплексний підхід, що має врахувати 
особливості розвитку системи освіти на різних 
етапах суспільного розвитку. Отже, вважаємо, 
що застосування комплексного підходу дає змогу 
врахувати зовнішні та внутрішні чинники, що спря-
мовували підготовку вчителя української мови і 
літератури на тлі розвитку вітчизняної системи 
педагогічної освіти.
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Стаття присвячена вивченню питання реа-
лізації неформальної екологічної освіти шко-
лярів у середніх школах Канади. На основі 
вивчення процесу реалізації неформальної 
екологічної освіти школярів розглянуто осо-
бливості її впровадження в позаурочний час 
як в умовах школи в екологічних гуртках та 
клубах, так і в розгалуженій мережі установ 
позашкільного виховання, а саме на базі при-
родних парків та центрів, ботанічних садів, 
музеїв, зоопарків, громадських організацій. 
Встановлено, що шкільні гуртки та клуби 
є ефективними осередками здійснення 
неформальної екологічної освіти у межах 
школи. Їхня діяльність, що заснована на 
принципах добровільності, науковості, від-
повідності матеріалу віку учня, практичної 
значущості отриманих знань, краєзнавства 
та взаємоповаги, поглиблює відповідні зна-
ння учнів, сприяє розвитку інтелектуальної 
та фізичної спроможності дітей, реалізує 
їхній творчий потенціал, розвиває природо-
охоронну ініціативу та світогляд молодого 
покоління. Природні парки, центри, ботанічні 
сади та музеї також відіграють важливу 
роль в екологічній освіті. Здійснення еколо-
гічної освіти на базі вищезазначених закладів 
дає молодому поколінню можливість дізна-
тися про рослинний та тваринний світ, 
середовище його існування та загрози його 
зникнення, отримати інформацію про своє 
місце в екосистемі і дослідити шляхи змен-
шення впливу на навколишнє середовище 
та зрозуміти роль природних парків та цен-
трів, ботанічних садів, музеїв та зоопарків у 
збереженні біорізноманіття та сформувати 
ставлення, поведінку і навички, необхідні для 
вирішення екологічних проблем. Діяльність 
громадських організацій та рухів і національ-
них природоохоронних програм Канади, які 
впроваджують різноманітні види природо-
охоронної діяльності, є важливою складо-
вою частиною екологічної освіти в Канаді і 
сприяє індивідуальному розвитку школярів 
та соціалізації особистості шляхом залу-
чення їх до вивчення природи та розв’язання 
екологічних проблем.
Ключові слова: неформальна екологічна 
освіта, шкільні гуртки та клуби, ботанічні 

сади, природоохоронний рух, громадські 
організації.

The article is devoted to the study of the imple-
mentation of informal environmental education 
of pupils in secondary schools of Canada. The 
peculiarities of its implementation in school envi-
ronmental clubs and in an extensive network of 
extracurricular education establishments, namely 
on the basis of natural parks and centers, botanic 
gardens, museums, zoos and public organiza-
tions are considered. It is established that school 
clubs are effective centers of informal environ-
mental education within the schools. Their activ-
ity is based on the principles of voluntariness, 
scientific character, compliance of educational 
material to the age of the student, the practical 
relevance of acquired knowledge, local history 
and mutual respect. It deepens the knowledge of 
students, helps to develop intellectual and physi-
cal abilities of children, realizes their creative 
potential, develops environmental initiatives and 
outlook of the younger generation. Natural parks, 
centers, botanic gardens and museums also play 
an important role in environmental education. 
Implementation of environmental education on 
the basis of the aforementioned institutions offers 
the young generation an opportunity to learn 
about flora and fauna, their habitat and the threat 
of their disappearance, to obtain information 
about their place in the ecosystem and explore 
ways to reduce the impact on the environment 
and understand the role of natural parks and 
centers, botanic gardens, museums and zoos in 
the conservation of biodiversity, and to develop 
the attitude, behavior and skills needed to solve 
environmental problems. The activity of public 
organizations, movements and national envi-
ronmental programs in Canada that implement 
different environmental practices is an important 
component of informal environmental education 
in Canada. It contributes to the individual devel-
opment of students and socialization of the indi-
vidual by bringing them to the study of nature and 
solution of environmental problems.
Key words: informal environmental education, 
school clubs, botanic gardens, environmental 
movement, public organizations.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Екологічна освіта в Канаді натепер є однією з прі-
оритетних галузей педагогічної освіти країни, що 
здійснюється не лише в урочний час у межах 
школи, але й в позаурочний час як у школах, так 
і за межами навчальних закладів середнього сту-
пеня. Така освіта класифікується як неформальна 
екологічна освіта, що являє собою організовану 
освітню діяльність за межами формальної шкіль-
ної системи та містить різноманітні види діяль-
ності з екологічної освіти та програми, що здійсню-
ються суспільними організаціями, молодіжними 
угрупуваннями, музеями, зоологічними парками, 
ботанічними садами та природними центрами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання реалізації неформальної екологіч-
ної освіти школярів у середніх школах Канади 
не є досить вивченим в українській педагогічній 
літературі. Бібліографічну основу цієї статті ста-
новлять першоджерела матеріалів конференцій 
міжнародного та місцевого значення з питань роз-
витку неформальної екологічної освіти, а також 
постанови та документи, прийняті різноманітними 
організаціями та товариствами, що займаються 
питаннями екології та екологічної освіти. Аналіз 
канадської педагогічної літератури з проблем реа-
лізації неформальної екологічної освіти показав, 
що вивченню цього питання приділяється певна 
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увага з боку науковців. Роботи Л. Ахо, С. Беррі, 
Г. Вівер, Ш. Кананау, Дж. Курьє, С. Мерфі, К. Сей-
кера, та Т. Флін містять напрацювання у сфері 
вивчення процесу реалізації неформальної освіти 
школярів у межах шкільних гуртків та клубів, бота-
нічних садів і природних парків та природоохорон-
них громадських організацій Канади.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
джерел наукової літератури, які містять інфор-
мацію щодо реалізації неформальної екологіч-
ної освіти в середніх школах Канади, це питання 
потребує подальшого вивчення та деталізації.

Мета статті – висвітлення різноманітних шля-
хів реалізації неформальної екологічної освіти 
школярів у середніх школах Канади.

Виклад основного матеріалу. Неформальна 
екологічна освіта спрямована на залучення учнів 
до вивчення та охорони довкілля у позаурочний 
час. Вона передбачає значний обсяг практичної 
природоохоронної діяльності з метою підвищення 
екологічної свідомості та формування екологічно 
доцільної поведінки молодого покоління. Нефор-
мальна  екологічна освіта, яка враховує інтереси 
і здібності дитини, сприяє розширенню світогляду, 
стимулює саморозвиток та самореалізацію та 
формує її як особистість.

Значна увага в Канаді приділяється позаклас-
ній природоохоронній роботі в межах середньої 
школи. Вона відіграє важливу роль у комплексній 
роботі з розвитку екологічно свідомої особистості. 
На сучасному етапі в середніх школах Канади діє 
значна кількість різноманітних гуртків і клубів, 
спрямованих на виявлення та розвиток різнобіч-
них інтересів, здібностей та обдарувань моло-

дого покоління, прищеплення інтересу до творчої 
та суспільно значущої діяльності та   інтересу до 
вивчення та охорони довкілля зокрема. Шкільні 
гуртки та клуби природоохоронного спрямування 
є ефективними осередками здійснення нефор-
мальної екологічної освіти у межах школи. Їхня 
діяльність насамперед ґрунтується на спільності 
інтересів та добровільності, які створюють ком-
фортні умови навчання та забезпечують розвиток 
і реалізацію молодої людини як особистості. Зна-
чення природоохоронних гуртків та клубів поля-
гає також і в тому, що їхня діяльність розширює 
та поглиблює відповідні знання учнів, сприяє роз-
витку інтелектуальної та фізичної спроможності 
дітей, реалізує їх творчий потенціал, розвиває 
природоохоронну ініціативу та світогляд моло-
дого покоління.

Мета шкільного екологічного клубу – виховання 
екологічно свідомих людей шляхом передачі 
знань та організації практичної природоохоронної 
діяльності, спрямованої на формування еколо-
гічно доцільних умінь та навичок. 

Тому впровадження та робота екологічних клу-
бів у школах сприяють підвищенню рівня знань 
членів клубу. Ця обізнаність поширюється через 
різноманітні заходи, організовані клубами та гурт-
ками. Окремі теми занять використовуються 
як теми для учнівської дослідницької роботи, 
а результати цих робіт є основою для виступів 
на практичних заняттях, участі в конференціях 
та конкурсах різного рівня. Знання про навко-
лишнє середовище та шляхи його захисту допо-
магають виховати екологічно свідомих молодих 
людей, які накопичуватимуть та зберігатимуть 
знання та досвід, отримані в гуртках та клубах та 

Рис. 1. Принцип роботи шкільних екологічних гуртків або клубів
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використовуватимуть і передаватимуть ці знання 
своїй родині та друзям [1, с. 140].

На рис. 1 схематично представлено принцип 
роботи шкільних екологічних гуртків або клубів, 
необхідні компоненти для успішної роботи гуртка 
або клубу та очікувані результати їх роботи [3].

Отже, однією з основних умов успішної роботи 
клубу або гуртка є знаючий та завзятий вчитель, 
який сприятиме взаємодії учнів та забезпечить 
їхню активність, цілеспрямовані і зацікавлені учні, 
батьки та адміністрація школи. Результатом діяль-
ності гуртка або клубу є поінформовані та свідомі 
діти, які практикують екологічно доцільну пове-
дінку і таким чином сприяють екологічній стабіль-
ності суспільства [6, с. 41].

Екологічні гуртки та клуби дають учням мож-
ливість закріпити матеріал, викладений на уроках 
у школі, або вивчити додатковий матеріал. Викла-
дачі мають можливість працювати з групами учнів 
упродовж тривалого періоду часу, що дає змогу 
членам екологічних клубів поглибити знання еколо-
гічного матеріалу, передбаченого програмою, який 
з огляду на обмеженість часу, відведеного шкіль-
ною програмою, був не досить висвітлений на уроці.

Так, шкільною навчальною програмою, впро-
вадженою в провінції Онтаріо, передбачається 
низка тем екологічного спрямування, необхідних 
для засвоєння учнями в курсі вивчення природни-
чих дисциплін. Однак, враховуючи значний обсяг 
матеріалу, необхідного для вивчення на уроках, 
та брак часу, адміністрацією шкіл було запропо-
новано викладати частину матеріалу в шкільних 
гуртках та клубах, і у такий спосіб дати учням мож-
ливість розширити свої знання та удосконалити 
вміння і навички. 

В умовах екологічного гуртка або клубу, на 
думку освітян Канади, учням потрібно створювати 
такі умови, які б дали їм можливість максимально 
зрозуміти довкілля та їх зв’язок з ним. Так, Р. Хад-
сон, наприклад, вважає, що під час вивчення 
довкілля слід застосовувати науковий метод, який 
дасть можливість не тільки вивчити довкілля, але 
й навчити молодих людей навичок критичного 
мислення та аналізу. Такий підхід максимізує роз-
виток пізнавальних здібностей дітей. Досліджен-
ням, здійсненим Г. Вівер, було встановлено, що 
більшість учнів надають перевагу саме практичній 
діяльності або роботі в лабораторіях [11, с. 461].       

З огляду на все вищезазначене більшість шкіл 
Канади пропонують учням усіх вікових категорій 
від молодших до старших класів (К-12) долуча-
тись до роботи різноманітних клубів та гуртків. 
Позакласні освітні програми для учнів сприяють 
залученню учнівської молоді до вивчення при-
роди та активної діяльності у довкіллі, дають їм 
змогу на практиці спробувати щось нове та роз-
ширити власний світогляд у межах екологічно 
безпечного середовища. Вони є важливими для 

всебічного розумового, фізичного та духовного 
розвитку учня. Відмінною рисою програм гуртків 
та клубів є їх варіабельність і те, що вони перед-
бачають приблизний обсяг знань, умінь і нави-
чок, якими мають оволодіти школярі. Педагогічна 
доцільність програм і методів роботи в гуртках та 
клубах пов’язана з такими віковими особливос-
тями підлітків, як допитливість, чутливість, праг-
нення до самоосвіти, самостійність, свідоме спря-
мування уваги на певні об’єкти, спостережливість, 
інтерес до динамічних процесів, бажання спілку-
ватися з живими об’єктами, абстрактне мислення, 
швидке оволодіння вміннями і навичками тощо. 

Для прикладу розглянемо досвід роботи гуртка 
Зелена Команда (англ. Green Team), впровадже-
ний середньою школою LCC (англ. Lоwer Canada 
College) в Монреалі, провінція Квебек. Акцент 
у роботі гуртка Зелена Команда робиться на роз-
робці та вивченні конкретних шкільних проєктів, які 
підтримують концепцію стійкого розвитку. До про-
єктів цього гуртка, наприклад, належать створення 
енергоефективної теплиці та впровадження енер-
гозберігаючих технологій у школі.  Екскурсії, що 
проводяться цим гуртком до центру сталого роз-
витку Терра-Перма (англ. Terra Perma) та місцевої 
пасіки, дають змогу учням ознайомитись з їх струк-
турою та екологічно доцільною діяльністю [5].

Екологічний клуб школи Бейвью Глен (Bayview 
Glen) в Торонто зосереджується на ознайомленні 
шкільної громади з екологічними проблемами сьо-
годення, а також інформує учнів про шляхи про-
стої інтеграції отриманих знань у повсякденне 
життя з  метою зміни останнього на краще. Учні 
отримують інформацію з екологічних питань за 
допомогою різних ресурсів, таких як шкільна 
газета, відеоролики, анонси майбутніх заходів та 
сторінки мікроблогів.  Екологічний клуб має на меті 
поширити екологічну обізнаність учнів [2].

Екологічний клуб у середній школі Північний 
Парк (North Park Secondary School) в Брамп-
тоні, провінція Онтаріо, залучає членів клубу до 
широкого спектра природоохоронної діяльності. 
Заходи, які пропонує клуб, охоплюють прибирання 
школи та прилеглих до неї територій, збір та сор-
тування різноманітних відходів на кшталт паперу, 
пластику та токсичного електронного брухту. 
Також вони впроваджують у життя такі ініціативи, 
як «День без покупок», «Я віддаю сорочку», «При-
неси в клас рослину», «Святкування дня Землі», 
«Продаж екобезпечних багаторазових пласти-
кових пляшок», «Друге життя коробок від піци», 
«TerraCycle – Переробка непереробного», «Друге 
життя коробок від соку», посадка дерев та рослин 
тощо. Окремим важливим напрямом роботи клубу 
є організація численних походів до лісу, природних 
парків та місцевих водойм, екскурсій до екоцен-
трів і музеїв. Діяльність клубу планується, обго-
ворюється та висвітлюється на відповідних збо-
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рах, нарадах, засіданнях та конференціях клубу, 
а також відображається в соціальних мережах на 
відповідних сторінках клубу [7].

На основі здійсненого аналізу роботи еколо-
гічних гуртків та клубів у середніх школах Канади 
можемо зазначити, що заняття в гуртках та клу-
бах сприяють підвищенню інтересу школярів до 
природоохоронної діяльності, розширенню знань 
учнів у цій сфері та прищепленню навичок еко-
логічно доцільної поведінки. Відмінною особли-
вістю роботи в гуртках та клубах є те, що заняття 
передбачають не тільки вивчення теоретичного 
матеріалу, вони також орієнтовані на розвиток 
практичних умінь і навичок самостійної експери-
ментальної та дослідницької діяльності учнів. 

Робота в гуртках та клубах виконує пізна-
вальну, розвиваючу та виховну функції. Сутність 
пізнавальної функції полягає у формуванні та удо-
сконаленні навичок дослідницької діяльності, інте-
лектуальних умінь, планування своєї діяльності, 
застосовування комунікативних та презентаційних 
навичок. Реалізація розвиваючої функції діяль-
ності гуртків та клубів передбачає сприяння розви-
тку логічного мислення та уваги школярів, уміння 
оцінювати ними стан місцевих екосистем, форму-
ванню навичок самостійної роботи з різноманіт-
ними джерелами інформації та розвитку творчих 
здібностей учнів. Виховна функція гуртків та клубів 
реалізується шляхом  посилення контактів учнів 
з природою, шляхом розвитку навичок колектив-
ної роботи та формування екологічної культури і 
відповідального ставлення до людей та довкілля.

Гурткова робота в середніх школах Канади 
відбувається з урахуванням принципів добро-
вільності (у гурток чи клуб приймаються всі бажа-
ючі), взаємоповаги (учні поважають, підтримують і 
допомагають один одному), науковості (матеріал, 
який використовується на заняттях, має наукове 
підґрунтя), принцип доступності матеріалу і його 
відповідності віку учня, принцип практичної зна-
чущості отриманих знань у повсякденному житті 
школярів та принцип краєзнавства (використання 
краєзнавчого підходу до вивчення довкілля) [4].

Іншими важливими та ефективними осеред-
ками здійснення неформальної екологічної освіти 
на сучасному етапі в Канаді є природні парки, цен-
три, ботанічні сади, музеї тощо, що діють по всій 
країні і здійснюють заходи в сфері охорони при-
роди, пропонуючи моделі, за допомогою яких при-
родоохоронні проблеми вирішуються на практиці.

Питання важливості екологічної освіти в межах 
ботанічних садів та природних центрів з метою 
подолання проблеми втрати біологічного різнома-
ніття та розвитку системи ціннісних орієнтацій та 
екологічної культури стали ключовими питаннями 
таких міжнародних стратегій, як «Порядок ден-
ний на ХХІ століття» (1992), «Глобальна страте-
гія з біологічного різноманіття» (1992), «Конвенція 

з біологічного різноманіття» (1993), «Міжнародний 
порядок денний зі збереження для ботанічних 
садів» (2000), «Глобальна стратегія зі збереження 
рослин» (2002) та ін.

 Ботанічні сади, природні парки та центри вико-
нують освітню функцію у відповідності до освітніх 
рекомендацій, розроблених Міжнародною орга-
нізацією зі збереження ботанічних садів (англ. 
Botanic Gardens Conservation International) на 
основі матеріалів міжнародних конгресів, самітів 
та конференцій зі збереження біологічного різно-
маніття та сталого розвитку спеціально для при-
родоохоронних установ.

Відповідно до цих рекомендацій основними 
завданнями, які стоять перед такими осередками 
позакласної екологічної освіти, як ботанічні сади та 
природні парки і центри країни, є розвиток вищез-
гаданих закладів як центрів екологічної освіти 
та сталого розвитку, які матимуть гарно сплано-
вані програми з екологічної освіти та відповідний 
навчальний матеріал; працевлаштування кваліфі-
кованих фахівців та створення освітніх секцій та 
відділів у межах організаційної роботи; розвиток 
стратегій екологічної освіти з наголосом на меті 
останньої та на методах і формах роботи з попере-
днім визначенням моделей поведінки, ставлень та 
соціальних змін, необхідних для досягнення мети; 
розвиток ботанічних садів як допоміжних закладів 
для шкіл у здійсненні екологічної освіти учнів; забез-
печення гнучкості освітніх програм з урахуванням 
вікових та етнокультурних відмінностей учнів; 
визначення тем освітніх програм, пов’язаних з міс-
цевим та регіональним навколишнім середовищем; 
використання освітніх програм з метою підвищення 
рівня усвідомлення людиною ролі ботанічних садів 
та природних парків у процесі створення природ-
них «оазисів» на урбанізованих територіях; здій-
снення оцінки освітньої діяльності з метою визна-
чення рівня ефективності її впливу на свідомість 
та рівень екологічних знань відвідувачів [8, c. 98].

 З метою розвитку ботанічних садів, природних 
парків, музеїв, зоологічних парків та природних 
центрів як позашкільних закладів неформальної 
екологічної освіти, що здійснюватимуть допомогу 
школам у сфері формальної екологічної освіти 
учнів, передбачається співпраця з державними 
та місцевими відділами освіти з метою впрова-
дження ідей сталого розвитку в шкільні навчальні 
програми, співпраця з учителями шкіл з метою 
заохочення учнів до відвідування ботанічних садів 
та центрів, спільна розробка у співпраці з адміні-
страцією шкіл навчальних програм з екологічної 
освіти, що відповідають шкільній навчальній про-
грамі, та визначення тем освітніх програм і заходів 
закладу, які були б споріднені та пов’язані з місце-
вим навколишнім середовищем [8, c. 99].

 Для ефективного досягнення освітніх цілей при-
родні парки та центри Канади мають ретельно роз-
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роблені спеціальні виховні та навчальні програми 
для дітей різних вікових груп. Освітні програми, які 
діють на території центрів та парків, пропонують 
учням отримати інформацію під час спеціальних 
занять, практичним шляхом зробити власні від-
криття та здійснити прогулянку у природному 
ландшафті і, як результат, справді спрямовані на 
екологічне виховання учнів шкіл, підвищення рівня 
екологічної освіченості та на формування системи 
поглядів і переконань, які сприяють гармоній-
ному розвитку екологічної культури особистості.

Діяльність численних громадських природоохо-
ронних організацій та об’єднань, екологічних про-
грам і проєктів також позитивно впливає на про-
цес розбудови неформальної екологічної освіти в 
Канаді і спрямована на виховання екологічно сві-
домих громадян.

Однією з найвідоміших громадських природоо-
хоронних організацій, заснованих у Канаді, є Грінпіс. 
Грінпіс (англ. Greenpeace, у перекладі – «зелений 
світ») – міжнародна природоохоронна організація, 
що заснована в 1971 р. у Канаді. Основне завдання 
організації – сприяти екологічному відродженню і 
привертати увагу людей і влади до збереження 
природи. Інший напрям роботи громадської орга-
нізації здійснюється в сфері екологічної освіти, 
переважно в галузі охорони біорізноманіття [4].

Нині в Канаді також є міжнародні, регіональні 
і місцеві дитячі екологічні організації, цілями яких 
є об’єднання юних громадян, які беруть участь 
у вирішенні екологічних проблем і природоохорон-
ній діяльності. 

Однією з найпопулярніших молодіжних орга-
нізацій Канади є Канадська скаутська асоціація 
(Scouts Canada). Асоціація пропонує програми 
для молоді віком від 5 до 26 років, метою яких є 
виховання успішного та відповідального молодого 
покоління. Питання збереження навколишнього 
середовища є одним з пріоритетів скаутінгу та є 
ключовим елементом у розвитку відповідальних 
громадян. Завдяки скаутінгу молоде покоління 
має можливість вибудувати стосунки з природою. 
Природа – це дослідницький майданчик для скау-
тів, місце для нових відкриттів, відправний пункт 
у «великі пригоди» та місце, де молодь здобуває 
лідерські навички, ведучи своїх ровесників на зміс-
товні пригоди на свіжому повітрі. 

Дослідження довкілля відіграє значну роль 
у скаутському русі з моменту його заснування. Нині 
скаути Канади пропонують екологічні програми 
для всіх вікових груп: від наймолодших скаутів 
«Бівер» до найстарших скаутів «Ровер». Скаути 
всіх вікових груп залучені до різноманітних видів 
діяльності, які сприяють вивченню довкілля та під-
тримують проєкти екологічних служб. Ці програми 
виховують любов до навколишнього середовища 
та розвивають почуття відповідальності, яке має 
зберегтися у них упродовж усього життя [9].

Скаути виступають за те, що треба «вчитися на 
практиці». Вони виходять за межі простої посадки 
дерев чи прибирання парків та з’ясовують, чому 
потрібно вживати природоохоронних заходів, зна-
ходять нові способи опікування Землею.

Програма Скаутів Канади має назву Канад-
ський шлях. Починаючи з 2013 року скаути Канади 
розпочали активізацію цієї програми. Беручи за 
основу резолюції Всесвітньої організації скаут-
ського руху (англ. World Organization of the Scout 
Movement), викладені у Всесвітній програмі ска-
утської молодіжної програми, були розроблені 
програми, що відповідали потребам сучасної 
молоді. Проєкт офіційно був запущений у вересні 
2016 року. Розширюючи можливості молодіж-
ного лідерства, ця всебічна та всеохоплююча 
програма пропонує молоді можливість випро-
бувати щось нове. Очолюючи власну діяльність, 
яка в канадському скаутінгу має назву «пригоди» 
(англ. аdventures), скаутська молодь розвивається 
у впевнених та здібних людей, краще підготовле-
них до успіху у світі. 

Навчальні матеріали скаутів Канади щодо 
навколишнього середовища містять захопливі та 
цікаві факти про природу. Дидактичний матеріал 
природоохоронного змісту розроблений у вигляді 
спеціальних карток, які мають назву «картки 
маршруту» (англ. “Trail Cards”), що містять інфор-
мацію щодо конкретних видів діяльності, до яких 
будуть залучені скаути відповідно до їхньої вікової 
групи. Кожна картка описує зміст, форми та методи 
певного виду пізнавальної діяльності та чітко 
спрямовує скаутів на конкретний вид діяльності. 
У скаутінгу молодь вчать бути позитивними та роз-
вивають такі якості, як доброта і відповідальність, 
з метою створення кращого світу. Водночас скаут-
ська молодь виказує сильне почуття громадянської 
відповідальності та екологічної обізнаності [9].

Іншою недержавною організацією Канади, яку 
очолює молодь, є організація «Стала молодь 
Канади» (англ. Sustainable Youth Canada (SYC)). 
До заснування SYC наявні молодіжні екологічні 
організації та групи були ізольовані та розкидані по 
всій країні. Невеликі індивідуальні групи з питань 
сталого розвитку в основному не підтримували 
взаємозв’язок. Існував певний ризик, що окремі 
голоси учнівської молоді могли бути непочутими. 
Окремі учні або студенти, зацікавлені у сталому 
розвитку, не знали, з чого почати свою діяльність, 
крім того, їм бракувало доступу до засобів досяг-
нення сталого розвитку в кожному регіоні. Неве-
ликі розміри екологічних груп обмежували сферу 
молодіжних ініціатив та робили окремі групи враз-
ливими та неповноцінними без потенційних мож-
ливостей доступу до загальнонаціональної мережі 
освітніх заходів, співробітництва з міністерствами 
освіти та державними установами. Це не спри-
яло масштабним змінам як на місцевому, так і на 
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загальнонаціональному рівнях. Загалом, молоді 
в Канаді не вистачало спільної платформи, на 
якій можна було би поділитися ідеями, досвідом 
та об’єднатись у сприянні сталому розвитку [10].

Тому для об’єднання та максимізації спільної 
діяльності середніх шкіл і університетів, клубів та 
ініціативних груп після досягнення сталого розви-
тку, які раніше діяли окремо по всій країні, і була 
створена SYC. Вона сприяє розвитку спільної 
ідентичності шляхом створення платформи для 
обміну інформацією, діалогу та планування спіль-
них дій. Метою цієї організації є об’єднання учнів 
середніх шкіл та студентів університетів Канади 
на основі спільного інтересу до сталого розвитку. 
З моменту заснування SYC у 2014 р. діяльність 
цієї організації поширилась на всю Канаду, охо-
пила учнів середніх шкіл та студентів університетів 
у таких містах, як Ванкувер (провінція Британська 
Колумбія), Едмонтон та Калгарі (провінція Аль-
берта), Торонто, Оттава, Ватерлоо та Тандер-Бей 
(провінція Онтаріо), Вінніпег (провінція Манітоба).

SYC став рухом, який швидко поширюється 
завдяки зростаючій мережі приєднаних регі-
онів по всій країні. SYC має на меті створити 
об’єднану загальнонаціональну спільноту молоді, 
яка обговорює проблеми та вживає заходів для 
досягнення сталого розвитку. Під керівництвом 
молоді регіональні комітети SYC по всій Канаді 
здійснюють власні освітні та практичні ініціативи, 
які об’єднують усіх членів організації з можли-
востями, орієнтованими на досягнення стійкого 
розвитку у регіонах. Діючи як об’єднуюча органі-
зація, SYC розширює можливості окремих учнів, 
студентів та молодіжних груп для досягнення змін, 
надаючи спільну платформу, яка дає змогу молоді 
проводити місцеві заходи, практичні ініціативи 
та збирати кошти для впровадження екологічної, 
соціальної та енергетичної стійкості [10].

Висновки. Завершуючи аналіз, характерис-
тику та огляд неформальної екологічної освіти 
учнів середніх шкіл Канади, можемо стверджу-
вати, що неформальна екологічна освіта учнів 
Канади здійснюється як в умовах школи в поза-
урочний час у гуртках та клубах, так і в розгалу-
женій мережі установ позашкільного виховання, а 
саме на базі природних парків та центрів, ботаніч-
них садів, музеїв, зоопарків, громадських організа-
цій, які мають можливість стати зразками втілення 
ідей охорони навколишнього середовища та про-
понують шляхи впровадження останніх у життя. 

Основною метою неформальної екологічної 
освіти Канади є залучення молодого покоління до 

вивчення й охорони природи країни та її ресур-
сів і формування екологічно доцільної поведінки. 
Встановлено, що неформальна екологічна освіта 
учнів середніх шкіл характеризується зростан-
ням активності останньої, взаємодією зі школами, 
відповідністю провінційним та територіальним 
шкільним навчальним програмам, зв’язком з міс-
цевими, регіональними та глобальними екологіч-
ними проблемами, орієнтацією на краєзнавство, 
тісним співробітництвом з численними природо-
охоронними організаціями та врахуванням рішень 
міжнародних конференцій, конгресів та нарад із 
впровадження та розвитку екологічної освіти, що 
проводяться під егідою ЮНЕСКО, – ЮНЕП та 
ООН. З метою підвищення екологічної свідомості 
та формування екологічно доцільної поведінки 
учнів акцент у позаурочні часи робиться на прак-
тичній природоохоронній діяльності, що сприяє 
розширенню світогляду, стимулює саморозвиток 
та самореалізацію та формує учнів як особистість. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Ще у виданні 2010 року його автори  (М. Бун, 
К. Файт та Р. Реадон) у формі діалогу зробили 
спробу дати визначення таким термінам, як «дух» 
та «духовність» [5]. Одна з героїнь цього твору 
впевнено стверджує, що дух та духовність осо-
бистості і є тією власною внутрішньою силою, що 
живить людину надією та надає сенсу її існуванню. 
Інші герої наголошують на необхідності відшукати 
власну «духовність». Цей пошук – ніби подорож 
вглиб власного досвіду, занурення у власне «Я». 
Цей пошук завжди суб’єктивний, оскільки безза-
перечно індивідуальний, адже немає єдино мож-
ливого шляху, кожна людина проходить власний 

шлях, здобуває власний досвід, а отже, і шлях до 
розуміння власної духовності у кожного свій. Тема 
пошуку власної духовності та унікальність кожного 
людського досвіду є основною думкою твору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Х. Чанг та Д. Бойд за 10 років після національної 
трагедії, якою став вибух 11 вересня 2001 року, 
звертають увагу на збільшення публікацій з теми 
духовності [7]. Американське суспільство, стикнув-
шись з трагедією, з новою силою замислюється 
над власною екзистенцією. Сенс життя, розуміння 
та співчуття до долі ближнього, важливість та необ-
хідність власних дій – такі теми звучать і зі сторі-
нок інших педагогічних видань. Автори аналізують 
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Стаття присвячена дослідженню педаго-
гічних праць західних учених, які аналізують 
усвідомлення необхідності викладання, 
формування, виховання духовності у вищих 
навчальних закладах. Автор аналізує  важ-
ливість заохочення якісної праці, оскільки 
це є позитивним стимулом для подальших 
дій. Заохочення соціального характеру орі-
єнтоване на духовний світ, на соціальну 
відповідальність. У вихованні, формуванні 
та плеканні духовних цінностей автор 
бачить спасіння сучасного світу, адже 
духовна людина, перш ніж зробити той чи 
інший вчинок, проаналізує, замислиться над 
результатом, над наслідками та відповід-
ною реакцією, яку спричинить цей вчинок. 
Формування такої духовної відповідальності 
і стане запорукою злагоди у Всесвіті.
Наукові джерела, які стосуються питання 
духовності у вищій школі, демонструють 
шляхи, завдяки яким можна досягти зв’язку 
з духовним. Проте неоднозначність або 
розбіжність у дослідженнях різних науковців 
часто може призводити до неможливості 
дійти єдиного та правильного висновку з 
приводу цієї теми. Є загальна думка, що 
гарне ставлення до колег і вміння забез-
печувати з ними справжню взаємодію, яка 
призводить до особистої та професійної 
реалізації, є одним із напрямів здобуття 
«духовності». Приклади духовних практик 
починаючи з початку ХХ століття показу-
ють прогресування включення духовності 
як життєвої частини для буття і можли-
вості бути ефективним лідером. Навіть 
коли читач відокремлює релігійний аспект 
від слова «духовність», між ними все одно є 
багато спільних розумінь.
У сучасному світі все більше уваги 
приділяється духовності, особливо 
взаємопов’язаним з нею поняттям – лідер-
ству, наставництву та керівництву у вищій 
освіті. Нинішні дослідники пропонують 
включення власних дій, зокрема духовності, 
у великий інструментарій, необхідний для 
ефективного керівництва, адже духовність 
може мати місце у прийнятті рішень у про-
відних установах вищої освіти.

Ключові слова: духовність, вища освіта, 
лідерство, наставництво, міждисциплінар-
ність, духовні цінності.

The article is devoted to the research of peda-
gogical works of Western scientists, who analyze 
the awareness of the necessity of teaching, for-
mation, education of spirituality in higher educa-
tional establishments. The authors analyze the 
importance of promoting quality work as it is a 
positive incentive for further action. Encourage-
ment of the social nature, focused on the spiri-
tual world, on social responsibility. In nurturing, 
shaping, and nurturing spiritual values, the 
authors see the salvation of the modern world, 
for the spiritual person, before doing one or the 
other, will analyze, reflect on the result, the con-
sequences, and the response that this act will 
cause. The formation of such spiritual respon-
sibility will be the key to harmony the universe.
Scientific sources related to high school spiritual-
ity illustrate ways to reach the spiritual. However, 
ambiguity or divergence in the research of differ-
ent scholars can often lead to the impossibility 
of reaching a single and correct conclusion on 
this topic. There is a general belief that good atti-
tude towards colleagues and the ability to pro-
vide genuine interaction with them, which leads 
to personal and professional realization, is one 
of the areas of “spirituality”. Examples of spiritual 
practices since the beginning of the twentieth 
century show the progressive incorporation of 
spirituality as a vital part of being and being able 
to be an effective leader. Even when the reader 
separates the religious aspect from the word 
“spirituality”, there is still a lot of common under-
standing between them.
In the modern world, increasing emphasis is 
placed on spirituality, especially its related con-
cept – leadership, mentoring, and leadership in 
higher education. Current researchers offer per-
mission for their own actions, including spirituality 
in the great tools they need for effective leader-
ship, as spirituality can play a role in decision-
making in leading higher education institutions.
Key words: spirituality, higher education, lead-
ership, mentoring, interdisciplinarity, spiritual 
values.
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важливість заохочення якісної праці, оскільки це є 
позитивним стимулом для подальших дій. Заохо-
чення соціального характеру орієнтоване на духо-
вний світ, на соціальну відповідальність. У вихо-
ванні, формуванні та плеканні духовних цінностей 
автори бачать спасіння сучасного світу, адже духо-
вна людина, перш ніж зробити той чи інший вчинок 
проаналізує, замислиться над результатом, над 
наслідками та відповідною реакцією, яку спричи-
нить цей вчинок. Формування такої духовної відпо-
відальності і стане запорукою злагоди у Всесвіті.

Мета статті полягає у дослідженні педагогічних 
праць західних учених, які аналізують усвідом-
лення необхідності викладання, формування, вихо-
вання духовності у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. Термін «духо-
вність» походить від латинського слова spiritus, 
яким позначали «вітер» або «дихання», «подих». 
У французькій мові слово «духовність» має одна-
кове значення з терміном «душа». Отже, най-
важливішим атрибутом духовності є жива енер-
гія, подих, адже жодна жива істота не існує без 
дихання. Духовність за визначенням і є саме 
життя, але основне питання полягає у тому, як 
жити, як проживати це життя.

За останні двадцять років у країнах Євросоюзу 
та у Сполучених Штатах Америки проводяться 
масштабні дослідження щодо різних аспектів 
проблеми духовності у сфері вищої освіти. Так, 
дослідник Д. Біх стверджує, що інтерес до духо-
вних вимірів вищої освіти постійно зростає. Поді-
бні заяви він виголосив і на Міжнародній конфе-
ренції Духовних студій.

У його дослідженні, проведеному у 412 коле-
джах США, виявилось, що 81% респондентів 
визначили себе як духовну особистість [3, с. 220]. 
Разом із тим саме визначення духовності учас-
никами цього дослідження не мало єдиного зна-
чення. Духовність розглядалась у різних вимірах: 
і як пошук духовності, і як самовладання, і як чуй-
ність, і у релігійних вимірах. І це найбільший успіх 
цього дослідження у виявленні різноманітності 
трактувань розуміння духовності особистості. 
Першу групу визначень становлять внутрішньо 
орієнтовані значення, увага приділяється внутріш-
нім почуттям, відчуттям особистості. У межах цієї 
групи виділяються значення, спрямовані на вза-
ємодію, оскільки, на думку респондентів, духо-
вність визначає спосіб взаємодії особистості із 
зовнішнім світом.

Другу групу визначень терміна становлять уяв-
лення про надприродне походження духовності. 
Людина не в змозі досягти цього стану, маючи 
лише бажання. Особа має вірувати, а отже, таке 
визначення походить від релігійних уявлень та 
живиться ними. Друга група виявилася менш 
чисельною, більшість учасників дослідження вва-
жають духовність внутрішнім станом особистості.

Р. Хаг у власній праці також схиляється до 
думки про внутрішнє походження духовності [10]. 
На його думку, духовність особистості надає сенсу 
життю та сприяє розумінню базових життєвих 
істин. Духовність існує і поза межами нашої свідо-
мості і забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів 
навколишнього світу. Духовність надихає на досяг-
нення цілей, на праведне життя. Духовність охо-
плює всі сфери розвитку індивіда: розум, почуття, 
поведінку. Вона існує у розвитку, оскільки людина 
інтегрує життєвий досвід протягом усього життя. 
Таке визначення вченого носить, безумовно, світ-
ський характер та відкидає зовнішнє походження 
терміна та ідею його невизначеності.

Прихильники релігійного визначення духо-
вності наголошують на ірраціональності явища, 
на традиціях, вірі, залежності від вищої сутності, 
якою є Бог. При цьому значення життєвого досвіду 
особистості не відкидається. Розуміння духовності 
як святого виміру власного буття характерне для 
різних християнських течій сучасності.

Процес духовності вважається складним та різ-
номанітним, тому думки вчених часто мають деякі 
розбіжності. Явище дихотомізації релігійності та 
духовності С. Бендер трактувала як «відірваність» 
від релігії, називаючи духовність не зовнішньою 
дією, а внутрішнім процесом [4]. За визначенням 
науковця духовність сприймається як індивіду-
альна частина релігії і трактується як найвищий її 
вид – непідвласний людській волі. У її дослідженні 
духовність визначається як інтелектуальна, емо-
ційна та реляційна глибина людського характеру, 
а також здібність та прагнення до особистого 
розвитку та еволюції. Дослідники П. Хьюстон та 
С. Соколов називали духовність субстанцією, а не 
формою [12, с. 168].

А. Чікерін намагався дати робоче визначення 
духовності із залученням широкого спектра людей 
різного походження. Отже, він виявив атеїстів, 
агностиків та людей із сильною гуманістичною 
спрямованістю, які висловлювали свої цінності, 
використовуючи такі слова, як автентичність, мета 
та мудрість. У ході цього експерименту він іденти-
фікував місце релігії у душі кожного з опитуваних і 
позиції у суспільстві. За час проведення практич-
ного заняття група спиралася на певні визначення, 
наприклад «Духовне буття людини говорить про її 
особисту прихильність до процесу внутрішнього 
розвитку, «Релігія є одним зі способів багатьох 
людей бути духовними» тощо [8]. Проте науко-
вець зазначив цікавий факт, що не кожна релігійна 
людина духовна і не кожна духовна людина є релі-
гійною. Духовність – це спосіб життя, який вклю-
чає кожну мить існування. Духовна людина прагне 
зростання як найважливішої життєвої мети, і щоб 
бути духовними, ми маємо усвідомлено підходити 
до стилю власного існування. Щодо атеїстичних 
поглядів у ході експерименту можна виявити, що 
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хоча люди атеїстичного спрямування і приймали 
суто споглядальне ставлення, але виявляли 
інтерес до спільного пошуку сенсу та прихильність 
до внутрішнього росту.

Більшість західних учених розуміють концепцію 
духовності, яка проявляється у розумінні, що ми є 
тими, ким ми є, а релігійна концепція, за їх бачен-
ням, полягає у тому, що ми є те, що ми робимо.  
Ці дві сутності існують незалежно одна від одної.

Р. Джикалоне та С. Юркевич доповнюють 
дослідження поняття «духовність»  вищезазначе-
них науковців і трактують його як варіацію від осо-
бистого вираження або поведінки до об’єктивної 
реальності, заснованої на фундаментальній істині 
[9, с. 65].

Згідно з Е. Тісдейл духовність є «невловимою 
темою» і має сім важливих пунктів:

1) духовність і релігія не однакові, але для бага-
тьох людей вони є взаємопов’язаними;

2) духовність –  це усвідомлення і шанування 
цілісності та взаємопов’язаності всіх речей шля-
хом використання власного життєвого досвіду, 
віри в Бога тощо;

3) духовність завжди присутня у навчальному 
середовищі;

4) духовний розвиток являє собою рух до біль-
шої автентичності власної особистості;

5) духовність – це процес набування людського 
знання через несвідомі і символічні процеси, які 
більш за все виявляються в таких мистецьких 
формах, як музика, мистецтво, образ та ритуал; 

6) духовний досвід здебільшого трапляється 
зненацька;

7) духовність значною мірою стосується само-
осмислення.

Ця класифікація з’явилася в результаті дослі-
дження, проведеного Тісдейлом у 2003 році [20]. 
Наступного року вчений Є. Остін надав визначення 
духовності, згідно з яким духовність, по-перше, вка-
зує на наші орієнтири, під якими мається на увазі 
наш суб’єктивний спосіб життя [1]. Іншими сло-
вами, духовний феномен тісно пов’язаний зі сві-
домістю людини. По-друге, духовність передбачає 
наші якісні або афективні переживання настільки, 
наскільки це роблять наші ж міркування чи логіка. 
Духовність пов’язана з тими цінностями, які ми вва-
жаємо найдорожчими, нашими відчуттями того, 
хто ми є і звідки ми походимо, наші переконання 
про те, чому ми тут – сенс і мета, які ми бачимо у 
своїй роботі та в житті, і наш сенс взаємозв’язку 
один з одним і з навколишнім світом. Духовність 
також може стосуватися аспектів нашого досвіду, 
які досить нелегко визначити, або таких речей, 
як інтуїція, натхнення, загадкове та містичне.

Х. Чанг та Д. Бойд використовували автоетно-
графію духовності у своїх роботах. Для експери-
менту вони провели опитування серед  учителів 
кампусу, науковців, колег та друзів [7]. Враховуючи 

свій досвід, дослідники виявили, що більшість опи-
туваних ставилися з повагою до найважливішого 
аспекту духовності – колегіального зв’язку. Проте 
з точки зору нетеїстичного підходу деяким індиві-
дам здалося неприємним боротися з ідеєю бути 
духовним, але не релігійним у жодному контексті.

Американський гуманіст М. Макгі запропону-
вав власне пояснення з цього приводу, наголо-
сивши на тому, що всередині кожної людини є 
певна подвійність – секуляризм [15]. З одного боку, 
у нас є філософія, яка негативно визначає себе 
проти релігійної та метафізичної віри, з іншого – 
прихильність до внутрішнього світосприйняття та 
виявлення місця духовності у ньому.

С. Менкіль-Мідоу додає, що для багатьох із нас 
духовні цінності, мораль і релігія «даються», тобто 
не обираються в тому сенсі, що ми приймаємо 
те, що наші предки, наша культура, наша родина 
дають нам [16]. Для інших із нас наше почуття 
духовного місця та цінностей мають бути «обрані» 
конверсією, зобов’язанням, прив’язкою чи відсто-
роненням від дарування. Для деяких із нас духовні 
цінності та релігія є окремими від нашого профе-
сійного життя, для інших – взаємопов’язаними.

Т. Сєржіованні представив аргументи, 
об’єднуючи ідею духовності із ідеєю керівництва 
вищими навчальними закладами [19]. Основна 
ідея – це розуміння того, що лідерство починається 
з природного бажання служити іншим. Ідеї вченого 
про моральний зв’язок та обов’язки вихователя 
походили від власного духовного шляху до про-
світницького керівництва. У своїй роботі він вико-
ристовував різноманітні тести для дослідження 
покликання викладати. Цитуючи Старий Завіт, 
науковець говорив про взаємозв’язок наставни-
цтва та духовності. Усі теорії лідерства підкрес-
люють зв’язок людей один з одним. Теорія, засно-
вана на моральному зв’язку з духовністю, є метою 
дослідження вченого, а моральні зв’язки між учи-
телями, батьками та учнями у процесі навчання 
відображають думки та ідеї цього напряму.

П. Палмер розглядав духовність як наше оста-
точне розуміння того, що насправді реально 
в нашому житті. Спираючись на правдивість, він 
також характеризував її як пошук сенсу, трансцен-
дентності, цілісності та мети, за якою ми живемо. 
Надалі він доповнює, що психологічний пошук 
сенсу, наприклад, після травматичної події, є 
важливою подією рухатися до одужання. Події,  
які носять у собі травматичний характер у сукуп-
ності з духовністю, про яку писав Палмер, заклика-
ють нас використовувати цей психологічний інстру-
мент, щоб, власне, пережити трагедію та дійти 
особистого розуміння того, що насправді має зна-
чення [18, с. 105].

Науковець І. Толлє наголошував у своїх нау-
кових працях на негативному характері хвороб, 
травм, а також порушенні «природної чистоти» 
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нашої планети та способу запобігання зазначених 
проблем. Сама негативність стосується нашого 
внутрішнього світу, через що виникає забруднення 
навколишнього середовища [21]. Вчений демон-
стрував, що духовно грамотні люди використову-
ють духовність як протиотруту проти цих хвороб.

А. Чикерін підкреслив зв’язок духовності та 
автентичності у своїй праці та припустив, що 
«справжність» несе в собі позитивне значення 
[8]. Вчений також додав, що наші взаємозалеж-
ності походять від нашої здатності ототожнюва-
тися з чимось більшим, ніж наш власний інтерес. 
Зрештою, це наш характер, наші цілі та цінності, 
притаманні тому, як ми живемо у повсякденному 
житті та які виражають нашу духовність як спосіб 
життя, який, крім того, впливає на і включає кожен 
момент існування.

Учений Мартін Бубер вважав, що людина як 
індивід має два чіткі способи взаємодії зі світом: 
розгляд суспільства з боку спостерігача або існу-
вання в ньому як учасника [6]. Однак, беручи 
участь у сучасному суспільстві, людина часто 
залишається «ізольованою» від власної волі. 
Цей дещо песимістичний погляд згодом узгоджу-
ється з авторськими ідеями про те, як створити 
осмислене суспільство, вступаючи у стосунки  
з Богом. Суб’єкти дослідження вважають, що 
духовність «утворилася» від виховання, зокрема 
від їх релігійного походження та впливу батьків 
або бабусі та дідусі. Духовність виступає як сукуп-
ність вірувань, стандартів та способів мислення 
всередині себе, що слугує мотивацією робити те, 
що є натхненням для досягнення найповнішого 
людського потенціалу і провідником у взаємодії 
з людством.

Дослідження Х. Чанга та Д. Бойда вказують 
на духовність, яка охоплює когнітивні, афек-
тивні, поведінкові, розвиваючі та ціннісні аспекти 
людини. Науковці вважають, що в сучасному світі 
є великий ризик ділитися особистим духовним 
явищем, але більший ризик виникає через його 
ігнорування [7].

Дж. Ліндхолм та Х. Остін, розглядаючи питання 
духовності, використовують такі поняття, як 
«пошук особистої автентичності», «розвиток біль-
шого почуття пов’язаності з собою та іншими через 
стосунки та спільноти» та «походження сенсу, мети 
та напряму в житті» [14, с. 67]. У певному сенсі 
їхнє розуміння автентичності та пов’язаності цих 
понять підштовхують до ідеї Бубера, вимагаючи 
від трьох окремих утворень створення єдиного, 
загального для підтримання рівноваги. Можна 
стверджувати, що мета цієї формули спрямовує 
безпосередньо на вдосконалення духовності.

Розглядаючи питання духовності, Дж. Хендер-
сон та В. Хой визначили зв’язок духовності та 
щирості як «максимізацію» прийняття організацій-
ної та особистої відповідальності за дії, а також 

відповідальність за своє місце в соціальному 
середовищі [11, с. 72].

Л. Джонс писала про духовність та відповідаль-
ність, зокрема в освіті, як про взаємопов’язані фак-
тори, які неможливо відокремити. Вона повторює, 
що розуміння духовності стосується не лише релі-
гії, а і трансцендентності та зв’язку особистості з 
навколишнім середовищем [13, с. 6]. Підтримуючи 
ідею Джонс, Б. Аволіо та В. Гарднер зазначали у 
своїх працях, що лідери, які практикують справ-
жню взаємодію з суспільством та навколишнім 
середовищем, загалом є об’єктами ціннісної сис-
теми з міцними життєвими принципами [2, с. 327].

Р. Неш і М. Свабі говорять про власне праг-
нення до духовного, що означає «подорож протя-
гом усього життя для створення сенсу» [17]. Р. Неш 
застосовував власне слово для розуміння духо-
вності як керівництва до розуміння життя. Науко-
вець використовує грецьке слово “epektasis”, яке 
позначає «напрямок» до таємниці, до «загадко-
вої темряви», яка надихає знайти невгамовне 
бажання відшукати спокій, що перевершує мир-
ське розуміння. Р. Неш також визнає занепокоєння 
щодо теологічного питання теодокії, яке є спробою 
виправдання існування доброго Бога перед страш-
ним злом. Таке питання стало поштовхом до ство-
рення власного курсу з духовності в освіті, з при-
воду чого він зазначав, що його духовний пошук 
сенсу настільки тісно пов’язаний з учнями, що без 
цього він був би ще більш метафізично невпоряд-
кований, ніж він є. Його учениця М. Свабі, розпо-
відаючи  про своє духовне виховання на Ямайці 
після смерті брата, прокоментувала, що саме 
духовність допомогла їй повернутися до життя і 
надала інструменти, які були необхідні, щоб пере-
жити трагедію. Дослідниця додала, що аспект 
«духовність» дав змогу орієнтуватися в житті з 
меншим страхом до нерозуміння, болі, сорому 
та незнання з боку незнайомих людей, друзів 
та близьких людей. Ідея духовного лідерства існує 
на стику правдивого та неправдивого, але спрямо-
вуючись більшою мірою до правдивого. Боротьба 
за цей фактор ведеться всередині і ззовні.

Висновки. Наукові джерела, які стосуються 
питання духовності у вищій школі, демонструють 
шляхи, завдяки яким можна досягти зв’язку з духо-
вним. Проте неоднозначність або розбіжність у 
дослідженнях різних науковців часто може призво-
дити до неможливості дійти єдиного та правильного 
висновку з приводу цієї теми. Є загальна думка, 
що добре ставлення до колег і вміння забезпечу-
вати з ними справжню взаємодію, яка призводить 
до особистої та професійної реалізації, є одним із 
напрямів здобуття «духовності». Приклади духо-
вних практик починаючи з початку ХХ століття 
показують прогресування включення духовності 
як життєвої частини до буття і можливості бути 
ефективним лідером. Навіть коли читач відокрем-
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лює релігійний аспект від слова «духовність», 
між ними все одно є багато спільних розумінь.

У сучасному світі все більше уваги приділя-
ється духовності, особливо взаємопов’язаним з 
нею поняттям – лідерству, наставництву та керів-
ництву у вищій освіті. Нинішні дослідники пропо-
нують включення власних дій, зокрема духовності, 
у великий інструментарій, необхідний для ефек-
тивного керівництва, адже духовність може мати 
місце у прийнятті рішень у провідних установах 
вищої освіти.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. XXI ст. – це століття, де здійснюється 
прорив в усіх напрямах наукового розвитку. В епі-
центрі цього прориву знаходиться людина. Серед 
наук, які вивчають людину, значне місце займає 
медицина, яка дбає про комфортне її існування. 
Сьогодні медицина має необмежені можли-
вості змінювати людське життя. Тому кожен його 
етап – зачаття, пологи, дитинство, юність, зрілі 
роки, старість і навіть смерть – може бути зміне-
ний за бажанням хворого, його родичів, лікарів 
тощо. Технічний прогрес безперервно розши-
рює масштаби людського генія і винахідливості 
вчених. Майже досягнувши панування у сфері 
неорганічної природи, людство на цей час готове 
підпорядкувати своєму контролю сили живої при-
роди. Цей технічний прогрес виходить за межі 
традиційних моральних цінностей. А тому три-

вога за катастрофічні помилки з боку людини 
примушує медиків замислюватися над мораль-
ними наслідками наукового прогресу. В цих умо-
вах з’явилася нова дисципліна – медична етика, 
яка має визначити межі застосування нових зна-
рядь життя і смерті людини. На це повинна від-
реагувати вища медична школа, яка готує сучас-
них лікарів, які будуть працювати у нових умовах, 
котрі швидко змінюються і вимагають досить 
високого рівня професіоналізму і відносно чітку 
систему певних етичних принципів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вища школа, її проблеми знаходяться в епіцентрі 
наукових інтересів вітчизняних дослідників. Про 
це свідчать роботи А.П. Заєць, В.С. Журавського, 
С.В. Врублевської, Ю.П. Поляченко, В.Г. Переде-
рія, О.П. Волосовець. Вони давно вивчають про-
блеми вищої школи, наразі і медичної [1]. Саме ці 
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Вища медична школа ХХІ століття зна-
ходиться у нових умовах. Медицина має 
необмежені можливості змінювати людське 
життя. Тому кожен його етап – зачаття, 
пологи, дитинство, юність, зрілі роки, ста-
рість і навіть смерть – може бути змінений 
за бажанням хворого, його родичів, лікарів 
тощо. Сьогодні технічний прогрес у меди-
цині виходить за межі традиційних мораль-
них цінностей, а це презентує у навчальний 
процес студентів-медиків нову дисципліну, а 
саме медичну етику. Оскільки медицина – це 
галузь, яка вимагає досить високого рівня 
професіоналізму і передбачає відносно чітку 
систему певних етичних принципів та осо-
бливу етику, котра об’єднує представників 
цієї професії за допомогою особливих норм і 
зобов’язань, то медична етика – це сукуп-
ність пов’язаних між собою індивідуальних 
і соціальних принципів, покликаних чинити 
вплив на самостійні дії лікаря. Стаття 
розриває сутність медичної етики, її прин-
ципи, рівні та виміри. У межах медичної 
етики виділяють три її рівні і сім вимірів. 
Перший рівень індивідуальної етики вклю-
чає професійну автономію та благодіяння, 
другий рівень соціальної етики стосується 
доступності, справедливості та спосо-
бів розподілу медичних ресурсів, третій 
рівень – це види медичної практики, де 
виникають етичні проблеми у зв’язку з 
трансплантацією органів і народженням 
дітей з вадами розвитку. До вимірів медич-
ної етики належать: професійна автономія 
в медицині; благодіяння; доступність меди-
цини; справедливість; розподіл медичних 
ресурсів; у питаннях трансплантації орга-
нів активну роль відіграють суспільство 
і держава; народження дітей з фізичними 
вадами розвитку викликає не лише етичні 
проблеми, але і такі, як цінність і якість 
життя. Уведення в учбовий процес медич-
ної етики дасть можливість корегувати 
амплітуду креативного потенціалу медич-

ного вишу у підготовці майбутнього лікаря 
до практичної діяльності.
Ключові слова: медицина, вища медична 
школа, медична етика, студент, лікар.

The higher medical school of the 21st century 
is in new conditions. Medicine has unlimited 
possibilities to change human life. Today, tech-
nological progress in medicine goes beyond 
traditional moral values, and this introduces a 
new discipline, namely medical ethics, into the 
educational process of medical students. Since 
medicine is an industry that requires a rather high 
level of professionalism and provides a relatively 
clear system of certain ethical principles; it is a 
profession that has a special ethic that unites the 
representatives of that profession with the help 
of special norms and obligations; then medical 
ethics is a set of interrelated individual and social 
principles designed to influence the independent 
actions of a doctor. The article breaks down the 
essence of medical ethics, its principles, levels, 
and dimensions. Within medical ethics, there 
are three levels and seven dimensions. A level 
of individual ethics that includes professional 
autonomy and philanthropy. A level of social eth-
ics regarding accessibility, equity and ways of 
allocating medical resources. A level of medical 
practice that raises ethical problems in connec-
tion with organ transplantation and the birth of 
children with developmental disabilities. Mea-
sures of medical ethics: professional autonomy 
in medicine; benefaction; availability of medicine; 
justice; distribution of medical resources; society 
and the state play an active role in the questions 
of organ transplantation; the birth of children with 
physical disabilities causes not only ethical prob-
lems but also such as value and quality of life. 
Introducing medical ethics into the educational 
process will allow you to adjust the amplitude of 
the medical university’s creative potential in pre-
paring a future physician for practice.
Key words: medicine, higher medical school, 
medical ethics, student, doctor.
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роботи стали тим підґрунтям, за допомогою якого 
вирішувалися порушені питання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Практика сьогодення 
засвідчує, що положення медичної етики не тор-
каються ні екстраординарних медичних засобів, 
до яких вдаються на початку або в кінці життєвого 
шляху, ні буденних рецептів медичної практики.

Мета статті – довести необхідність та архіакту-
альність впровадження медичної етики в учбовий 
процес студентів вищої медичної школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У медичній етиці в сучасних умовах в одній коор-
динаті стикаються особистий інтерес і альтруїзм. 
Цей конфлікт закладений не лише у структурі 
медицини, але і в природі самих живих істот. Его-
їзм і альтруїзм є основними принципами мораль-
ного життя. Якщо егоїзм – це принцип, згідно 
з яким суб’єкт у своїй поведінці повинен пере-
слідувати цілі самозбереження, розвитку і щастя, 
то з точки зору альтруїзму суб’єкт повинен спри-
яти самозбереженню, розвитку і щастю інших 
людей, навіть на шкоду своїм власним інтересам. 
У повсякденному житті ці принципи не є взаємо-
виключними. Деякі люди піклуються про інших 
у збиток собі, але і вони в той або інший момент 
можуть переслідувати особисті інтереси. Обидва 
принципи формують гармонію морального життя. 
З одного боку, лікар використовує свої професійні 
навички з метою задоволення особистих потреб. 
У той же час, реалізовуючи свої навички, він від-
повідає потребам інших людей і несе перед ними 
відповідальність.

У межах історії медицини виділяють 
дві моральні традиції. Грецька традиція, почина-
ючи з Гіппократа, не відрізняється значним аль-
труїзмом. Медицина Гіппократа – це мистецтво 
лікарів, метою яких є гідне життя. Етикет цього 
мистецтва наказує лікареві робити усе можливе, 
аби підвищити свою репутацію і тим самим розши-
рити клієнтуру. На противагу цьому християнська 
середньовічна традиція зобов’язувала лікаря без-
корисливо лікувати бідних людей. У межах цієї тра-
диції альтруїзм і медична допомога виявляються 
пов’язаними в одне ціле. Мистецтво лікування – 
настільки рідкісний дар, що обіцяє велику вина-
городу: не лише прибуток, але і престиж, високу 
репутацію, відчуття вдячності. У цьому плані 
сучасні лікарі є спадкоємцями грецької традиції. 
У той же час суспільство очікує від лікаря невід-
кладної допомоги, незважаючи на його особисті 
мотиви. І в цьому сучасні медики успадковують 
християнську традицію: лікар є слугою пацієнта 
незалежно від матеріального стану останнього.

Суспільство дозволяє лікареві використову-
вати свою кваліфікацію для підтримки гідного рівня 
життя і наполягає, щоб ця кваліфікація застосовува-
лася задля блага інших людей. Для досягнення цієї 

мети західне суспільство ввело у практику лікаря 
медичну ліцензію, яка має як альтруїстичне, так і 
егоцентричне навантаження. Ліцензія дає право 
на приватну практику, накладаючи на її власника 
визначені обов’язки. Певний контролюючий орган, 
що складається з досвідчених медиків, поклика-
ний відбирати кандидатів і контролювати діяль-
ність власників ліцензії. Усе це сприяє формуванню 
монополії, оскільки представники цього органу 
керуються у своєму відборі сталими принципами, 
закриваючи тим самим шлях іншим традиціям.

Останні інновації в галузі медицини виклика-
ють також і серйозні моральні проблеми: реклама 
здатна залучити хворих швидше до шарлатанів, 
ніж до компетентних фахівців; вільний доступ 
пацієнтів до інформації про їх власне здоров’я 
здатний викликати почуття жаху й пригніченості; 
вимога інформованої згоди може спричинити від-
мову пацієнта від необхідних процедур.

Медична освіта розвиває у майбутніх фахів-
ців як альтруїстичні, так і егоїстичні схильності. 
Якщо одні молоді люди вступають до медичних 
навчальних закладів, керуючись ідеалом необ-
хідності допомоги ближньому, то інші мріють при 
цьому про забезпечене життя і визнання. Такі 
чинники навчального процесу, як вступний кон-
курс, боротьба за наукові премії, членство в різ-
них наукових спільнотах, право вибору майбутньої 
спеціальності, не можуть не сприяти формуванню 
у студентів егоїстичних мотивів. З іншого боку, 
кожна святкова церемонія в медичному учбовому 
закладі супроводжується проголошенням таких 
альтруїстичних ідеалів, як негайний відгук на 
скарги пацієнта, відповідальність за правильність 
прийнятих рішень, відмова від сну і відпочинку 
задля блага ближнього. У межах західної культури 
лікар поєднує у собі особистий інтерес і альтруїзм. 
Жоден представник цієї професії не може бути 
лише продавцем своєї майстерності.

Відповідно до грецької міфології лікар Аскле-
пій повернув життя хворому всупереч волі богів 
і у відповідь на це грізний Зевс покарав смертю 
обох. У зв’язку з цим постає питання: «Чи існу-
ють етичні межі людської компетентності?». Щодо 
сучасної медицини, то це питання отримує новий 
зміст, оскільки в XXI ст. сама компетентність стає 
моральною основою медичної науки.

Моральна криза медицини зумовлена меж-
ами професійної компетентності. Аморальний 
той лікар, який експлуатує неуцтво пацієнта. 
Але ще більшу шкоду здатне привнести неуцтво 
самого лікаря. Не випадково у медичному трактаті 
XVIII ст. вказується, що компетентність – це пер-
ший обов’язок лікаря. Компетентний фахівець не 
просто володіє необхідним мінімумом знань, але 
постійно прагне до вдосконалення. До етики компе-
тентності відносять не лише всебічне опанування 
предметом, але й визначення меж компетентності.
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У широкому розумінні моральні межі компе-
тентності лікаря зумовлені відмовою хворого 
від подальшої медичної допомоги. Поширення, 
наприклад, епідемії СНІДу виявляє зв’язок між 
окремим випадком захворювання та поведінкою, 
знаннями і цінностями, що прийняті в суспільстві. 
Конфлікт між прагненням захистити здорових 
людей, з одного боку, і поважати права інфікова-
них СНІДом, з іншого боку, свідчить про те, що 
в суспільстві має широко поширюватися етика, 
орієнтована на пацієнта [2]. У той же час предмет 
медицини поступово трансформується від паці-
єнта до суспільства у цілому. Тому можна вважати, 
що медицина стає «соціальною наукою», тобто 
насичується соціальними аспектами [3]. Якщо 
етичні проблеми, що виникли на засадах традицій 
шкіл Гіппократа і Галена, можуть бути дозволені 
у межах стосунків між лікарем та пацієнтом, то 
проблеми сучасної медицини відображають стан 
суспільства в цілому, виходячи за колишні межі.

Відомо, що притча про доброго самаритянина 
використовувалася у середні віки для того, щоб 
підкреслити обов’язки християнського лікаря: він 
має потурбуватися про хворого, який потребує 
допомоги, навіть не визначаючи друг він чи ворог. 
Ці принципи глибоко укорінялися у європейській 
традиції, і багато сучасних медиків, хоча і не копі-
юють поведінку Матері Терези, проте є духовно 
близькими з нею людьми. У межах цієї тради-
ції виділяють два етичні орієнтири – компетент-
ність і співчуття. Лікареві слід бути грамотним та 
справедливим, допомагати кожному незалежно 
від його майнової і расової приналежності.

Перед лікарем постійно постає проблема етич-
ного вибору. Наприклад, у польових умовах лікар 
сам на руках намагається доставити хворого 
в шпиталь і по дорозі зустрічає пораненого, який 
перебуває у ще важчому стані. Не маючи можли-
вості допомогти обом відразу, кому він повинен 
віддати перевагу? З подібною дилемою медик 
стикається в умовах швидкого розвитку сучасної 
медичної технології. Наприклад, на цей час уро-
логи не в змозі допомогти усім хворим з нирковою 
недостатністю, яким для лікування потрібна про-
цедура діалізу. У цих умовах, наприклад, адміні-
страція Медичного центру міста Сіеттла виму-
шена була вдатися до загальновідомих критеріїв 
відбору. Не дивно, що ці критерії були піддані в 
пресі суворій моральній критиці. Як показує прак-
тика, випадковий відбір має моральну перевагу 
перед жорстоким і дискримінаційним критерієм 
«соціальної значущості». Тому парадигма девізу 
сучасних медиків, що мають достатній рівень ком-
петентності: «Скоріше лікувати, ніж не лікувати» і 
«Скоріше обстежувати, ніж не обстежувати». Якщо 
у минулому медики керувалися максимою «Роби 
для пацієнта все можливе», то сьогодні – «Роби 
для пацієнта все розумне». Відповідно до остан-

ньої, кожен пацієнт являє собою не просто кон-
кретного пацієнта, а усіх потенційних пацієнтів, 
для яких робиться не «усе можливе», а усе «мож-
ливо корисне».

Звернімося до теоретичних підвалин етики. 
Відомо, що «етика» і «етос» – споріднені терміни, 
які витікають з одного кореня. Якщо етика – це 
сукупність правил і принципів, котрі покладено 
в основу морального життя, то етос відображає 
суспільні переконання. Всі правила і принципи 
у різних суспільствах набувають різного відтінку, 
тому етос – це клімат, у якому живе етика. Ідеа-
лом медичного етосу є етос благородства. В історії 
медицини є багато славетних лікарів, які у своїй 
практиці керувалися відомим етичним принципом: 
«Благородство зобов’язало». Медичні центри, 
в основі діяльності яких лежали лицарські прин-
ципи благородства, були засновані в минулому 
столітті на Мальті, Родосі, Кіпрі. Що стосується 
сучасної медицини, то вона далека від реалізації 
цих принципів. Так, у 1989 р. у США 37 млн чоло-
вік, або 18% населення країни, не було забезпе-
чено медичною допомогою. Сьогодні повноцінне 
лікування можна отримати лише в спеціалізова-
них медичних центрах, ліки можна купити лише 
в аптеках, а за діагностичне устаткування слід 
платити чималі гроші. Все це робить важким, 
майже неможливим, втілення у життя принципу 
турботи про бідного хворого. Така ж ситуація і 
в Україні. Тому треба перейти від етосу благо-
родства до етичної доктрини, більш співзвучної 
з духом нашого часу, – доктрини прав людини.

Одним із засновників сучасної концепції прав 
людини був видатний англійський філософ-мате-
ріаліст XVII ст. лікар Джон Локк. Локківське розу-
міння прав людини витікає з його поглядів на меди-
цину: право є невіддільною власністю людини, так 
само як і мистецтво лікування. Для Джона Локка 
ідеалом був такий соціальний порядок, у межах 
якого індивіди могли б безмежно користуватися 
перевагами свободи пізнання і творіння. Етичний 
принцип права на щастя, який відстоював Локк, 
доповнювався положенням про рівність людей.

Ідеї Локка вплинули на становлення профе-
сійної медицини: лікарі, що мали ліцензію, отри-
мували автономію, засновану на знанні того, 
як краще за все допомогти клієнтові. Якщо Локк 
підкреслював право лікаря на своє знання, то на 
цей час на перше місце ставиться право пацієнта: 
хворий не повинен бути інфантильним у своїх сто-
сунках з лікарем, він має право сам усвідомлю-
вати свої цінності та інтереси. У сучасній медицині 
має місце зсув акцентів від індивідуального права 
лікаря до стосунків співпраці між незалежним ліка-
рем і незалежним пацієнтом.

Починаючи з середини XIX ст. серед медиків 
широкого поширення набула етика утилітаризму, 
засновником якої став відомий англійський філо-



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

62 Випуск 20. Т. 1. 2020

соф Дж. Бентам. Згідно з нею суб’єкт у своєму 
житті прагне уникнути страждання і отримати 
максимум задоволення. Це вчення досить часто 
називають «етикою доби технології». Проте між 
медичною етикою і «технологічним мисленням» 
існують певні протиріччя: 1) між статистичним під-
ходом у медицині і особистістю конкретного паці-
єнта; 2) між технологічними результатами і благом 
пацієнта; 3) відмінність думок у методах викорис-
тання медичної технології може завдати шкоди 
хворому. У даному випадку ім’я Бентама є симво-
лом розбіжності між медичною технологією і ети-
кою медицини. Але етика і технологія насправді 
не чужі одна одній – вони сусіди. «Особистісна 
етика» звертається до «позбавленої індивідуаль-
ності технології», аби осягнути можливості і межі 
останньої, тоді як технологія звертається до етики, 
аби відповідати цілям та інтересам людини.

Відомо, що символом медицини є змія, яка від-
биває глибоку невизначеність природи хвороби 
і природи лікування. Хвороба – це період кризи, 
межа між комфортом, здатністю до життя, з одного 
боку, і болем та смертю – з іншого. Лікар поклика-
ний здолати цю кризу за допомогою знання і нави-
чок. А проблема медичної етики – це проблема 
співіснування з цією невизначеністю. Хороший 
лікар має усвідомити цю невизначеність і спряму-
вати її до кращого результату.

Якщо попередній етап розвитку медичної етики 
пов’язаний з ідеалом благородства, то її сучасний 
етап – це становлення демократії в галузі меди-
цини. Утвердження прав лікаря породжує твер-
дження прав пацієнта, формуючи демократичні 
принципи у сфері медичного обслуговування. 
Представники сучасної біоетики не ставлять собі 
за мету створення нової медичної етики. Вони 
лише переносять старі етичні принципи в нову 
площину. Проблеми, пов’язані з генетикою, тран-
сплантацією, нейрофізіологією, є новими лише в 
технологічному, соціальному і економічному аспек-
тах, але вони старі з етичної точки зору і вирішу-
ються у межах існуючої народної традиції. Історія 
медицини тісно переплітається з медичною ети-
кою. Ці  дві гуманітарні дисципліни мають істотне 
значення для самої медицини – це ті складники, 
які допомагають медицині адекватно реагувати на 
зміни, що відбуваються у науковій, технологічній, 
соціальній і економічній сферах. А оскільки поча-
ток XXI ст. за прогнозами має принести людству 
епохальні зрушення, то авторитет медицини, її 
етичні засади повинні миттєво реагувати на всі 
інновації, а разом з ними і медична освіта.

У межах медичної етики виділяють три різні 
рівні і сім вимірів. Рівень індивідуальної етики, 
який включає професійну автономію та благо-
діяння. Рівень соціальної етики, що стосується 
доступності, справедливості та способів розподілу 
медичних ресурсів. Рівень медичної практики, 

який породжує етичні проблеми у зв’язку з тран-
сплантацією органів і народженням дітей з вадами 
розвитку [3]. Розглянемо виміри медичної етики:

1) Професійна автономія в медицині – це 
право визначати курс лікування пацієнта і здійсню-
вати його вибір без втручання інших осіб. Автоно-
мія лікаря обмежується правом пацієнта на повну 
інформацію про стан свого здоров’я і прийняття 
рішення на цій підставі. Проте реалізація права паці-
єнта є проблематичною у тих випадках, коли він не 
в змозі сприймати інформацію і приймати рішення, 
наприклад, перебуваючи у коматозному стані.

2) Благодіяння – відоме положення з клятви 
Гіппократа – це професійний обов’язок лікаря 
надавати допомогу іншим у разі потреби. У межах 
медичної етики потрібно знайти баланс між бла-
годіянням і запобіганням подальшій шкоді. Цей 
етичний діалог формулюється як протистояння 
святості і якості життя.

3) Доступність медицини – це право кож-
ного пацієнта на отримання лікарської допомоги. 
Доступ до лікування тісно пов’язаний з можли-
вістю пацієнта оплатити медичні послуги. Перед-
бачається, що цей обов’язок повинні узяти на себе 
держава і суспільство.

4) Справедливість – це право пацієнта отри-
мувати медичну допомогу, вільну від упереджень і 
фаворитизму. Думки лікаря мають бути неуперед-
жені і незалежні від можливостей пацієнта платити 
за лікування.

5) Розподіл медичних ресурсів має здійснюва-
тися не лише за принципом платоспроможності 
пацієнта, але і за таким критерієм, як діагностична 
група пацієнта.

6) У питаннях трансплантації органів активну 
роль повинні відігравати суспільство і держава. 
Зараз існує необхідність в державній програмі, 
яка містила б закони, що регулюють забезпечення 
донорськими органами та зводять до мінімуму 
чинник випадковості у цьому питанні.

7) Народження дітей з вадами розвитку викли-
кає не лише етичні проблеми, але і такі, як цінність 
і якість життя, можливості сім’ї та суспільства з 
догляду за пацієнтом та інше.

Отже, лікарі повинні нести більшу моральну 
відповідальність, ніж неспеціалісти. Свого часу 
видатний німецький філософ Гегель у «Феномено-
логії духу» наділяв неспеціалістів правом оціню-
вати переваги тих або інших корпоративних про-
грам. Оскільки медичні дослідження несуть у собі 
загрозу порушення прав особи в ім’я суто наукових 
інтересів, держава і громадськість повинні мати 
можливість втручатися в подібні дослідження. 
Проте гегелівська моральна оцінка справедлива 
лише у тому випадку, коли ідеальна держава відо-
бражає інтереси всіх своїх громадян.

Етична природа медичних досліджень має два 
взаємопов’язані аспекти. Якщо перший стосу-
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ється професійної медичної практики, то другий – 
особистості пацієнта. Етичні наслідки медичного 
дослідження витікають з необхідності підкорятися 
суспільно необхідним вимогам. Проте співвідно-
шення внутрішнього (професійного) і зовнішнього 
(громадського) контролю над медичними дослі-
дженнями – це проблема не лише моральна, але 
і політична. Громадський контроль над медич-
ними дослідженнями має бути обмежений такою 
мірою, аби залишити простір для професійної 
діяльності учених.

Сучасна медицина переживає особливий 
період, маючи у своєму розпорядженні таке устат-
кування і препарати, які дозволяють точно визна-
чати діагноз і методи лікування хвороби. Все це 
породжує серйозні етичні проблеми. Коло цих про-
блем досить широке. Суперечки щодо обов’язків, 
прав, відповідальності, милосердя і справедли-
вості можуть бути гострими і красномовними, 
проте при цьому сторони рідко знаходять оста-
точне рішення. Хоча сучасна філософія визнає 
даремність запропонованого свого часу Спінозою 
історичного методу в області моралі, ця обставина 
не повинна підштовхувати нас до позицій скеп-
тицизму. Син лікаря, лікар і філософ Аристотель 
не міг не спостерігати сумнівів, супроводжую-
чих вибір того чи іншого діагнозу. Ми схиляємося 
швидше до традиції Аристотеля, ніж Декарта або 
Спінози. Не заперечуючи очевидність, ця тради-
ція допускає наявність невизначеності мораль-
них думок, що стосуються сучасної медицини. Ця 
толерантність витікає не з прагнення до фатамор-
ганних міркувань і не зі зневаги до логіки, а через 
залучення в сферу моральної дискусії традицій 
історії медицини. Етичне розуміння включає як 
звернення до історії і традицій, так і дотримання 
чітких логічних правил.

Висновки. В умовах сучасної цивілізації з її 
приватним устроєм життя мало хто має доступ 
до стосунків між лікарем і хворим. Тому в сучас-
них умовах соціологи, антропологи, економісти 
і навіть філософи змушені спостерігати за цими 
стосунками немов би ззовні.

Тому європейська культура перетворила 
ритуал спілкування лікаря з пацієнтом на науку – 
медичну етику, і ця наука повинна надати лікареві 
ті орієнтири, які він може і повинний використо-
вувати у своїй практиці. А медична освіта пови-
нна його до цього підготувати, надавши широкий 
рецептурний загал щодо спілкування лікаря і паці-
єнта. Тому перед студентом медичного вузу сто-
їть завдання оволодіти медичною етикою, отри-
мати від неї етичні орієнтири у своїй професійній 
діяльності, а завдання вищої медичної школи та 
її викладацького корпусу у цьому векторі – забез-
печити студента-медика силабусом з вивчення 
медичної етики, що дасть йому можливість сві-
домо оволодіти даною дисципліною.
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КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  
ІЗ ТРУДНОЩАМИ У ЗАСВОЄННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
FAIRY-TALE THERAPY AS A WAY OF CHILDREN WITH FOREIGN  
LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES PEDAGOGICAL REHABILITATION

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

У статті проаналізовано науково-педаго-
гічні джерела використання казкової терапії 
з метою педагогічної реабілітації дітей з 
особливими освітніми потребами. Казкоте-
рапія застосовується: 1) у боротьбі з комп-
лексами та в боротьбі зі самоприйняттям; 
2) для прийняття рішень; 3) із метою вихо-
вання та корекції поведінки у дітей; 4) як спо-
сіб моделювання майбутнього (інструмент 
для формування змін у житті або виходу зі 
складної ситуації); 5) для розвитку мовлен-
нєвих та інших психічних функцій дітей; 
6) для боротьби з негативними емоціями, 
стресом і страхами; 7) роботи з психосо-
матичними захворюваннями як засобу ство-
рення наміру та бажання одужати.
Розглянуто типи казок, які використо-
вуються в педагогічній реабілітації (пси-
хокорекційна, медитативна, психоте-
рапевтична, дидактична) та їх пряме 
призначення. Досліджено проблему вико-
ристання дидактичних казок (як різновид 
казкової терапії) з метою педагогічної реа-
білітації дітей із труднощами в навчанні 
предметів шкільного циклу, зокрема інозем-
ної мови. Представлено авторський досвід 
використання дидактичних казок в освіт-
ньому процесі з іноземної (англійської) мови, 
які присвячені знайомству молодших школя-
рів із різними мовними явищами: «Подорож 
до Країни англійської Фонетики», «Подорож 
до Країни Англійської Фонетики-2. Острів 
найскладніших звуків», «Казка про Літеру Е», 
«Казка про Прикметники», «Уроки Мері Поп-
пінс», метою яких є не лише ознайомлення 
учнів із явищами іноземної мови, а й сприяння 
веденню дітьми здорового способу життя, 
налагодження дружніх стосунків, розвитку 
позитивних та уникання негативних рис 
особистості.
Вчителі Харківщини, котрі використовують 
на уроках авторські мовні казки, підкреслю-
ють їх предметну спрямованість, а також 
підвищують рівень пізнавального інтересу 
та мотивації учнів.
Перспективою подальших наукових пошу-
ків може стати можливість застосування 
різних підходів щодо розробки лінгвістич-
них навчальних казок із метою забезпе-
чення подолання можливих труднощів учнів 
у засвоєнні іноземних мов.
Ключові слова: казкотерапія, реабіліта-
ція, педагогічна реабілітація, дитина з осо-

бливими освітніми потребами, труднощі 
у навчанні, труднощі у засвоєнні іноземної 
мови.

The article analyzes scientific and pedagogical 
sources on fairy-tale therapy use for the purpose 
of pedagogical rehabilitation of children with spe-
cial educational needs.
Fairy-tale therapy has a different purpose. It is 
applied: 1) in combating complexes and in deal-
ing with self-acceptance; 2) for decision-making 
purposes; 3) in order to educate and correct 
behavior in children; 4) as a way of modeling the 
future (a tool for shaping changes in life or get-
ting out of a difficult situation); 5) for speech and 
other children’s mental functions development; 
6) dealing with negative emotions, stress and 
fears; 7) to work with psychosomatic diseases 
as a means of creating intention and desire to 
recover.
The types of fairy-tales used in pedagogical 
rehabilitation (psychocorrectional, meditative, 
psychotherapeutic, didactic ones) and their 
direct purpose are considered. The problem of 
didactic fairy-tales (as a kind of fairytale therapy) 
use with the purpose of pedagogical rehabilita-
tion of children with difficulties in learning school 
cycle subjects, in particular, foreign language, is 
investigated. The author’s experience of using 
didactic fairy-tales in the educational process in 
a foreign (English) language is presented, which 
are devoted to acquaintance of primary school-
children with different linguistic phenomena: 
“Journey to the Country of English Phonics”, 
“Journey to the Country of English Phonics-2. 
Island of the Most Difficult Sounds”, “The Tale 
of Letter E”, “The Tale of Adjectives”, “Mary Pop-
pins’ Lessons”, which aims are not only to intro-
duce students to foreign language phenomena, 
but also to promote the acquisition of children, 
healthy lifestyles, establishing friendly relation-
ships, developing positive and avoiding negative 
personality traits.
Teachers of Kharkiv region, who use the 
author’s linguistic fairy tales in the lessons, 
emphasize their subject orientation, as well as 
increasing the level of students’ cognitive inter-
est and motivation.
Key words: fairy tale therapy, rehabilitation, 
pedagogical rehabilitation, child with special 
educational needs, learning difficulties, foreign 
language learning difficulties.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Система сучасної освіти, особливо дітей з особли-
вими освітніми потребами, повинна базуватися 
насамперед на формуванні життєвих та освіт-
ніх компетентностей за підтримки високої якості 
освітніх послуг у закладах освіти та потужної 
мотивації навчання. Саме тому виникає потреба 

в пошуку ефективних форм, методів і прийо-
мів, які можуть застосовуватися в педагогічній 
реабілітації дітей з особливостями психофізич-
ного розвитку, зокрема тих, які мають труднощі у 
вивченні найбільш складних предметів шкільного 
циклу. Таким предметом є іноземна мова, яку учні 
вивчають у штучно створених учителем умовах за 
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практичної відсутності мовного середовища поза 
уроками. Вчитель має чітко розуміти той факт, що 
труднощі, яких зазнають учні у вивченні іноземних 
мов, мають різну причину і походження, для того, 
щоб правильно планувати свою роботу в класі і 
за необхідності – з елементами використання 
педагогічних реабілітаційних заходів.

Одним із найбільш ефективних засобів педа-
гогічної реабілітації, тобто надання допомоги 
шляхом застосування освітніх технологій, дітей із 
труднощами засвоєння іноземної мови, на нашу 
думку, є використання на уроках і в позакласній 
діяльності роботи з різними видами казок, зокрема 
дидактичними й такими, що мають терапевтичний 
вплив на дитину. Казки є інструментом виховання 
і розвитку дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні питання використання казкотерапії 
досліджували Е. Берн, О. Бурчик [1], І. Вачков, 
М. Гетманська [2] А. Гнєздилов, Т. Грабовська, 
М. Еріксон, Т. Зінкевич-Євстигнєєва [4], Д. Кудзі-
лов, Е. Петрова та ін. Нині казкотерапія широко 
реалізується в реабілітаційній роботі: у корек-
ційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями 
інтелектуального розвитку (І. Мойсеєнкова [14]), у 
корекції мовлення (Л. Коновалова, О. Ласточкіна 
[11], Л. Калмикова [10]), як спосіб формування «Я» 
(Н. Жук [3], Н. Майбородюк [13]), як спосіб подо-
лання емоційних проблем у дітей (О. Косарєва [12]), 
у психокорекційній роботі з гіперактивними дітьми 
(І. Орленко [15]) тощо. Проте доцільно буде роз-
глянути використання дидактичних казок (як різно-
виду казкотерапії) з метою здійснення педагогічної 
реабілітації дітей із труднощами у засвоєнні пред-
метів шкільного циклу, зокрема іноземної мови.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових праць із 
теми дослідження свідчить про те, що казкотера-
пія та її елементи та різновиди ніколи не застосо-
вувалися в освітньому процесі з іноземної мови. 
Вчителі іноземних мов використовують здебіль-
шого навчальні казки, які лише ознайомлюють 
молодших школярів із мовними явищами. Проте 
використання елементів і різновидів казкотерапії 
як засобу педагогічної реабілітації дітей із труд-
нощами у засвоєнні предметів шкільного циклу, 
зокрема іноземної мови, нині є нагальним питан-
ням, що потребує розв’язання для підвищення 
якості освітнього процесу та зменшення кількості 
учнів із труднощами у навчанні та негативними 
рисами особистості.

Метою статті є представлення авторського 
досвіду використання дидактичних казок (як різно-
виду казкотерапії) в освітньому процесі з іноземної 
(англійської) мови з метою педагогічної реабіліта-
ції дітей із труднощами засвоєння цього предмету.

Відповідно до поставленої мети нами було 
сформульовано такі завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз науково-педагогічних дже-
рел із питання використання казкотерапії з метою 
педагогічної реабілітації дітей з особливими освіт-
німи потребами.

2. Розглянути види казок, які використовуються 
у педагогічній реабілітації, та їх безпосереднє при-
значення.

3. Представити авторський досвід викорис-
тання дидактичних казок в освітньому процесі 
з іноземної (англійської) мови.

4. Окреслити перспективи подальших наукових 
пошуків у напрямі поставленої проблеми.

Виклад основного матеріалу. У корекційній 
роботі казкотерапія використовується у роботі як із 
дітьми, так і з дорослими як інструмент виховання, 
розвитку, наратив, психотерапія. Казкотерапія 
має різне призначення. Вона застосовується:  
1) в боротьбі з комплексами та в роботі з при-
йняттям себе; 2) з метою прийняття рішень;  
3) з метою виховання та корекції поведінки у дітей; 
4) як спосіб моделювання майбутнього (інструмент 
для формування змін у житті чи виходу зі складної 
ситуації); 5) для розвитку мовлення та інших пси-
хічних функцій у дітей; 6) у роботі з негативними 
переживаннями, зі стресом і страхами; 7) для 
роботи з психосоматичними захворюваннями, як 
засіб створення наміру та бажання одужати.

На основі аналізу розвідок [1–4] зазначимо, що 
у корекційній роботі виділяють такі види казок, як: 
дидактична, психокорекційна, медитативна, пси-
хотерапевтична. Учитель іноземної мови може 
використовувати дидактичні казки з метою забез-
печення створення казково-ігрового середовища 
для дітей на уроках і поза їх межами.

Як відомо, під лінгвістичною казкою розуміють 
особливу дидактичну розповідь, у якій викорис-
товується казкова фабула або побутова ситуація 
для передачі повідомлення про мовні факти, пра-
вила, закони і закономірності мови.

Нами було створено цикл лінгвістичних казок 
[5–9]. Вони були присвячені ознайомленню молод-
ших школярів із різними мовними явищами: арти-
клями, ступенями порівняння прикметників, інфі-
нітивом, модальними дієсловами, правилами 
читання літер. Героями згаданих казок є цар 
Інфінітив, Артиклі, Прикметники, Ступені їх порів-
няння, Модальні дієслова, дівчинка Транскрипція, 
Літери, Звуки, пан Словник, пані Двокрапка та ін. 
Ми виходили з припущення про те, що, ознайом-
люючись із мовними явищами навіть у казковій 
формі, діти мають грамотно їх називати.

Казка «Подорож до країни Англійської Фоне-
тики» [7] була побудована у вигляді незвичайної 
подорожі до країни англійських звуків, у якій зла 
чарівниця Абракадабра створила безлад. Разом 
із дітьми – героями казки – двома хлопчиками та 
дівчинкою – за допомогою Транскрипції, пана Слов-
ника, Літер і Звуків маленький читач не лише навча-
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ється правил складного читання (довгі та короткі 
голосні звуки, позначення звуків у транскрипції, 
літери, які пишуться, але не вимовляються, голо-
сні звуки у відкритому та закритому складах, спо-
лучення приголосних звуків тощо), а й допомагає 
дітям подолати вади характеру: лінь, неохайність, 
забіякуватість. Діти набувають позитивного жит-
тєвого досвіду: потрібно допомагати в біді, бути 
сміливим і впевненим, але для цього необхідно 
мати знання, вміти правильно читати та писати.

Казка «Подорож до країни Англійської Фоне-
тики-2. Острів Найскладніших Звуків» [8] є про-
довженням «Подорожі до країни Англійської 
Фонетики». Цього разу головні герої – троє дітей – 
подорожують до Острова Найскладніших Звуків, 
мешканці якого навчають правильної вимови таких 
звуків. У казці зосереджено увагу на послідовності 
та правильності вимови звуків англійської мови, 
які передбачають специфічну підготовку артикуля-
ційного апарату для цього. Вчитель може викорис-
товувати казку загалом та окремі її глави на уроці 
для ознайомлення з новими звуками, яких немає в 
рідній мові, або в позакласній і позаурочній діяль-
ності. Окрім безпосередньо предметної спрямова-
ності цієї казки, маленький читач набуває і навичок 
ведення здорового способу життя: не можна їсти 
багато морозива та солодощів, потрібно правильно 
лікуватися від застуди, піклуватися про тварин.

Невелика «Казка про Літеру Е» [5] навчає учнів 
правил читання цієї літери. Крім того, діти дізна-
ються про правила ввічливості, а саме про те, що 
друзів потрібно запрошувати на день народження, 
а не забувати про них. Особистісні якості літери Е 
сприяють вихованню в учнів доброти, вмінню про-
бачати того, хто образив.

«Казка про Прикметники» [5] не лише ознайом-
лює школярів із правилами порівняння односкла-
дових і багатоскладових прикметників, а й вихо-
вує бажання: краще жити у злагоді, ніж ображати 
один одного.

Таким чином, ми бачимо, що лінгвістичні 
навчальні казки є ефективним засобом форму-
вання й розвитку предметної компетентності шко-
лярів. З їхньою допомогою учні ознайомлюються 
з явищами іноземної мови у невимушеній ігровій 
формі. Авторський досвід створення навчальних 
казок свідчить про те, що засобами казки доцільно 
сприяти розвитку не лише предметної, а й життє-
вої компетентності дитини загалом. Вчителі Хар-
ківщини, використовуючи авторські лінгвістичні 
казки на уроках, наголошують на їх предметній 
спрямованості, а також на підвищенні рівня пізна-
вального інтересу та мотивації учнів.

Авторську розробку «Уроки Мері Поппінс» [9] 
створено на основі повісті П.Л. Треверс «Мері 
Поппінс» та окремих фрагментів кінофільму «Мері 
Поппінс повертається» (2018). Чарівна няня Мері 

Поппінс допомагає своїм двом неслухняним беш-
кетникам-вихованцям Майклові та Джейн (які 
живуть у Будинку Номер Сімнадцять у Вишне-
вому Провулку) навчитися їсти здорову їжу, ліку-
ватися від грипу та застуди, а також набути різних 
корисних життєвих звичок. Кожний урок можна 
використовувати і безпосередньо як фон уроку, і 
як матеріал для різноманітних позакласних захо-
дів з англійської мови.

Матеріал можна адаптувати та модифікувати 
залежно від віку, класу та рівня мовної та мов-
леннєвої підготовки школярів 9–12 років. Учитель 
може використовувати окремі фрагменти або 
повністю всю розробку уроку. Для проведення 
можна використовувати декорації, мультимедійні 
презентації, а також окремі підготовлені матеріали 
для завдань у парах або групах.

Висновки. Таким чином, ми можемо дійти 
висновків про те, що одним із найбільш ефек-
тивних засобів педагогічної реабілітації, тобто 
надання допомоги шляхом застосування освітніх 
технологій дітей із труднощами засвоєння інозем-
ної мови, на нашу думку, є використання на уроках 
і в позакласній діяльності роботи з різними видами 
казок. Нині казкотерапія широко реалізується в 
реабілітаційній роботі як із дітьми, так і з дорос-
лими як інструмент виховання, розвитку, наратив, 
психотерапія і має різне призначення. Виділяють 
такі види казок, як: дидактична, психокорекційна, 
медитативна, психотерапевтична.

Нами було представлено авторський досвід 
використання дидактичних казок в освітньому 
процесі з іноземної (англійської) мови: «Подорож 
до країни Англійської Фонетики», «Подорож до 
країни Англійської Фонетики-2. Острів Найсклад-
ніших Звуків», «Казка про Літеру Е», «Казка про 
Прикметники», авторську розробку «Уроки Мері 
Поппінс», мета яких – не лише в казковій формі 
ознайомити учнів із явищами іноземної мови, 
а й сприяти набуттю дітьми життєвої, зокрема 
ведення здорового способу життя, налагодженню 
дружніх стосунків у колективі, розвитку позитив-
них та уникненню негативних рис особистості. 
Вчителі Харківщини, використовуючи авторські 
лінгвістичні казки на уроках, наголошують на їх 
предметній спрямованості, а також на підвищенні 
рівня пізнавального інтересу та мотивації учнів. 
Уважаємо, що розроблені авторські казки можна 
використовувати і як засіб педагогічної реабіліта-
ції дітей, які мають труднощі у засвоєнні інозем-
ної (англійської) мови.

Перспективою подальших наукових пошуків 
може, на нашу думку, стати можливість застосу-
вання різних підходів щодо розробки лінгвістичних 
навчальних казок із метою забезпечення подо-
лання можливих труднощів учнів у засвоєнні іно-
земних мов.
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
THE STATISTICAL METHODS IN PEDAGOGICAL RESEARCH

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена аналізу і теоретич-
ному обґрунтуванню доцільності та важли-
вості використання методів математичної 
статистики в педагогічних дослідженнях, 
які дозволяють кількісно оцінити отримані 
у процесі дисертаційного дослідження екс-
периментальні дані. Аналіз дисертацій, 
авторефератів, наукових праць і статей 
виявив деякі помилки та неточності під час 
проведення педагогічного експерименту, 
пов’язані із застосуванням методів мате-
матичної статистики: помилок припус-
тилися під час підготовки до проведення 
експерименту і збирання даних; помилки 
під час первинного оброблення даних, яке 
передбачає систематизацію отриманої 
інформації; помилки в обрахуванні основних 
статистик, у процесі проведення статис-
тичного оцінювання та формулювання 
статистичного висновку. У статті наве-
дено кілька прикладів, взятих із реальних 
авторефератів і дисертацій, які містять 
помилки чи неточності, та проаналізовано 
їх. У статті з’ясовано, що стандартне 
використання деяких методик статистич-
ної обробки даних може бути некоректним 
через наявність критеріїв, які обмежують 
галузь їх застосування. Педагогічні експе-
рименти часто називають «нестрогими», 
маючи на увазі неоднозначність інтерпре-
тації отриманих результатів. Нестро-
гими будуть результати, які не мають 
достатнього обґрунтування та необхідної 
статистичної обробки. І навпаки, корек-
тне використання статистичних методів 
дозволяє сформулювати досить однозначні 
висновки. У цьому вбачається важливість 
статистичних методів як у дослідженнях 
педагогічного спрямування, так і у прак-
тичній діяльності педагогів. Доведено, 
що обробка результатів, отриманих під 
час психолого-педагогічних діагностик, є 
одним із найважливіших етапів наукового 
пошуку. У статті зауважено, що правильне 
використання статистики дозволяє педа-
гогу: переконатися в обґрунтованості та 
правильності застосування методів і при-
йомів дослідження; знаходити залежності 
між експериментальними даними; встано-
вити ефективність проведення тренінгів 
корекційних впливів; виявити наявність чи 
відсутність суттєвих відмінностей між 
групами респондентів: контрольними й 
експериментальними; робити висновки за 
результатами психолого-педагогічного 
експерименту.

Ключові слова: педагогічне дослідження, 
педагогічний експеримент, методи мате-
матичної статистики, гіпотеза, конт- 
рольна та експериментальна групи, плану-
вання експерименту, статистична обробка 
даних.

The article is devoted to the analysis and theo-
retical substantiation of the expediency and 
importance of using methods of mathematical 
statistics in pedagogical researches, which allow 
to quantify the experimental data obtained during 
the dissertation research. The analysis of disser-
tations, abstracts, scientific papers and articles 
revealed some mistakes and inaccuracies in the 
pedagogical experiment, related to the use of 
mathematical statistics methods: mistakes made 
in the preparation for the experiment and in the 
collection of data; mistakes made during the ini-
tial processing of data, which involve the system-
atization of the information received; mistakes 
made when calculating basic statistics, conduct-
ing a statistical evaluation and formulating a 
statistical conclusion. The article provides some 
examples of real-life abstracts and dissertations 
that contain errors or inaccuracies and analyze 
them. The article found that the standard usage 
of some statistical processing techniques may be 
in correct due to the limiting theirs cope criteria 
presence. Pedagogical experiments are often 
called as “non-rigorous”, bearing in mind the 
ambiguous interpretation of the results. Results 
that lack sufficient justification and necessary sta-
tistic al processing will be frivolous. Contrariwise, 
the correct statistic al methods usage allows us 
to formulate sufficiently clear conclusions. The 
importance of statistical methods in both peda-
gogical research and in the practice of educators 
is expected. It is proved that the results process-
ing obtained during psychological and peda-
gogical diagnostics is one of the most important 
stages of scientific search. The article notes that 
the correct use of statistics allows the teacher to: 
make sure that the methods and techniques of 
the study are valid and correct; find dependen-
cies between experimental data; establish the 
effectiveness of corrective training influence; to 
identify the presence or absence of significant 
differences between groups of respondents: 
control and experimental; to draw conclusions 
from the of a psychological-pedagogical experi-
ment results.
Key words: pedagogical research, pedagogical 
experiment, methods of mathematical statistics, 
hypothesis, control and experimental groups, 
experiment planning, statistical data processing.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасні вимоги до педагогічних досліджень підви-
щують актуальність використання статистичних 
методів в експериментальній частині дисертацій-
них робіт, що зумовлює кількісне зростання числа 
осіб, які використовують статистичні методи під 
час підготовки науково-дослідницьких робіт із 

педагогіки. Водночас варто зауважити, що бурх-
ливий розвиток статистичної методології, постійне 
видозмінення структури статистичного висновку 
ускладнюють працю педагога-дослідника, іноді 
необізнаного щодо особливостей використання 
статистичного аналізу. Стандартне використання 
деяких методик статистичної обробки даних може 
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бути некоректним через наявність критеріїв, які 
обмежують галузь їх застосування.

Педагогічні експерименти часто називають 
«нестрогими», маючи на увазі неоднозначність 
інтерпретації отриманих результатів. Але це не 
так. Нестрогими будуть результати, які не мають 
достатнього обґрунтування та необхідної статис-
тичної обробки. І навпаки, коректне використання 
статистичних методів дозволяє сформулювати 
досить однозначні висновки. У цьому вбачається 
важливість статистичних методів як у досліджен-
нях педагогічного спрямування, так і у практичній 
діяльності педагогів [4, с. 10]. Обробка результатів, 
отриманих під час психолого-педагогічних діагнос-
тик, є одним із найважливіших етапів наукового 
пошуку. Висновки, до яких приходить науковець 
під час інтерпретації даних, засновані на первин-
ному сприйнятті залежності між досліджуваними 
явищами, не є істинними, якщо вони не доведені 
методами математичної статистики. Усі факти і 
психолого-педагогічні явища, які вивчає дослід-
ник, повинні бути перевірені з погляду їхньої ста-
тистичної значущості, тобто відповідати вимогам 
статистичної достовірності. Жодна педагогічна 
інновація не повинна прийматися без ретельного 
наукового обґрунтування, основою якого є методи 
статистичної обробки даних. Тому кожен педа-
гог-дослідник повинен мати уяву про ці методи та 
вміти їх використовувати.

Проблеми використання методів математичної 
статистики були виявлені у процесі наукового ана-
лізу дисертаційних досліджень щодо коректного 
застосування статистичної методології в частині 
підготовки до проведення й обробки результатів 
педагогічних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Статистичній обробці даних педагогічних дослі-
джень присвячено праці С. Архипової, П. Воло-
вика, С. Гончаренка, В. Жигаря, В. Малихіної, 
Д. Новикова, С. Панової, В. Петрук, О. Рудниць-
кої та ін. У них характеризується сутність багатьох 
статистичних методів, а також розглядаються при-
клади розв’язування задач з обробки експери-
ментальних даних. Але, як зауважує С. Архипова, 
«незважаючи на зростання актуальності та прак-
тичної значущості, недослідженими залишаються 
особливості та проблеми застосування методів 
математичної статистики під час проведення 
педагогічних досліджень» [1].

Мета статті. Проаналізувавши низку авторе-
фератів, дисертацій, статей та інших матеріалів 
педагогічних досліджень, можна зробити висновок 
про те, що не всі з них є бездоганними з погляду 
організації експерименту, обробки та представ-
лення його результатів. Але це й зрозуміло, 
оскільки обробкою даних змушені займатися також 
і люди з гуманітарною освітою, яка не передба-
чає вивчення методів математичної статистики та 

можливостей їх реалізації за допомогою сучасних 
комп’ютерних засобів. Саме наявність помилок 
і неточностей в експериментальній частині бага-
тьох робіт і спонукала нас до написання цієї статті 
з метою допомогти молодим дослідникам не при-
пускатися таких помилок у своїх наукових працях.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до вимог проведення педагогічного експерименту 
та підготовки науково-дослідної роботи, перед-
бачається звернення молодих науковців до опе-
рування методами математичної статистики для 
верифікації висунутої гіпотези. Правильне вико-
ристання статистики дозволяє педагогу:

– переконатися в обґрунтованості та пра-
вильності застосування методів і прийомів дослі-
дження;

– знаходити залежності між експерименталь-
ними даними;

– встановити ефективність проведення тренін-
гів корекційних впливів;

– виявити наявність чи відсутність суттєвих 
відмінностей між групами респондентів: контроль-
ними й експериментальними;

– робити висновки за результатами психолого-
педагогічного експерименту. 

Методи математичної статистики міцно уві-
йшли в педагогіку тоді, коли вона почала активно 
застосовувати педагогічний експеримент як метод 
наукового дослідження, де вимірюванням різних 
параметрів, чинників, ознак відводиться важлива 
роль. Але варто зауважити, що у процесі «матема-
тизації» педагогічної науки не вдалося уникнути і 
деяких помилок [2, с. 201].

Проведений вибірковий аналіз засвідчив наяв-
ність деяких характерних недоліків, що знижує 
достовірність отриманих висновків і зменшує 
важливість проведених педагогічних досліджень. 
Насамперед варто зазначити термінологічні 
помилки і деяку «розмитість» понятійного апа-
рату під час визначення способу обробки даних 
серед методів дослідження. Обробку результатів 
за допомогою статистичних методів деякі автори 
називають «математичними методами», «кількіс-
ним і якісним аналізом отриманих даних», «мате-
матичною обробкою статистичних даних» тощо. 
Уживання цих термінів недостатньо, що неадек-
ватно відображає специфічну спрямованість 
методології, метою якої є обробка отриманих під 
час проведення педагогічного дослідження даних 
для формулювання узагальнюючих висновків. 
Під час визначення методів обробки результатів 
дослідження найбільш коректне вживання термі-
нів «методи математичної статистики» або «ста-
тистичні методи».

Типовими також є помилки, яких припуска-
ються дослідники у процесі підготовки до прове-
дення педагогічного експерименту, що пов’язані 
з недостатньо ретельно розробленими планом 
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і програмою проведення експерименту. Плану-
вання експерименту, що передбачає врахування 
факторного впливу на досліджувані змінні й аргу-
ментує подальше проведення та висновки педаго-
гічного експерименту, не характеризується в біль-
шості з розглянутих нами робіт. 

На етапі планування педагогічного експери-
менту важливо вирішити певні завдання та дати 
відповіді на такі питання:

1. Яка гіпотеза перевіряється в дослідженні?
2. Які критерії сприятимуть результативності 

використання експериментальної методики?
3. Які параметри відображають результатив-

ність (ефективність), як організувати їх вимірю-
вання?

4. Який метод статистичної обробки результа-
тів вимірювання є оптимальним (тобто адекватний 
завданню).

Беручися до експерименту, дослідник ретельно 
продумує його мету, завдання, визначає об’єкт і 
предмет дослідження, прогнозує попередні піз-
навальні результати. І лише після цього починає 
планувати етапи самого експерименту: визначає 
характер перетворень та новацій, які необхідно 
ввести у практику; обмірковує власну роль та 
місце в даному експерименті; бере до уваги мно-
жину тих причин, які впливають на ефективність 
педагогічного процесу; планує засоби обліку тих 
фактів, які він передбачає отримати в експери-
менті, і способи обробки цих фактів [3, с. 232].

Аналіз захищених останнім часом дисертацій-
них досліджень свідчить про те, що деякі з них 
виконані без належного представлення теоретич-
ного й практичного обґрунтування отриманих екс-
периментальних даних. У деяких роботах перева-
жають методи дослідження, які не забезпечують 
необхідної об’єктивності та достовірності одержа-
них емпіричних даних. Такі дані часто обробля-
ються із застосуванням маловірогідних методів 
або з некоректним застосуванням статистичних 
методів [2, с. 10].

Наведемо кілька прикладів, узятих з авторефе-
ратів і дисертацій, які містять окремі неточності, та 
проаналізуємо їх.

Приклад 1. У дисертації К-ко зазначається: 
«Для порівняння результатів навчання контрольної 
та експериментальної груп було використано ста-
тистичний критерій Пірсона ікс-квадрат (далі наво-
диться розрахункова формула) <…>. У нашому 

випадку n1  = 138, n2 = 131, tкрит = 7,8 <…>. Отри-
мане експериментальне значення tcпост = 48,1344». 
Кількість градацій оцінки в контрольних вимірю-
ваннях – чотири («2», «3», «4», «5»).

Питаннями для обговорення можуть бути такі: 
1. Некоректним є використання буквеного 

позначення критерію Пірсона «ікс-квадрат», тут 
треба використовувати символ χ2. 

2. В авторефераті немає необхідності наводити 
розрахункову формулу – вона стандартна і не є 
авторським результатом.

3. Критичне значення tкрит наведено з одним 
знаком після коми (хоча в таблиці задано 7,815) 
[4, с. 579], водночас експериментальне (або спо-
стережуване) – із чотирма знаками.

4. tcпост є занадто великим – таке перевищення 
можливе лише за умови, якщо критеріальний 
параметр в експериментальній групі в декілька 
разів більший, ніж у контрольній (у наведених авто-
ром даних – утричі!) – це, безумовно, насторожує 
і ставить під сумнів коректність організації педаго-
гічного експерименту, оскільки складно повірити, 
що деяке покращення методики навчання в рази 
підвищує його результативність. Такий результат 
потребує окремого обговорення та пояснення 
(чого в дослідженні, на жаль, немає).

Приклад 2. В авторефераті дисертації К-вої 
зазначено: «Порівняльні дані показників попе-
редження пізнавальних труднощів <…> молод-
ших школярів <…> на констатувальному та 
контрольному етапах дослідно-експерименталь-
ної роботи (1 – «Розвиток пізнавальних проце-
сів»; 2 – «Успішність учнів»; 3 – «Сформованість 
мотивації до подолання труднощів»; 4 – «Оцінка 
складності завдання»); в експерименті виділя-
лась одна контрольна група (КГ) і три експери-
ментальні (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3), які розрізнялися 
«педагогічними умовами з попередження трудно-
щів»; вказується, що на початок експерименту всі 
групи «мали приблизно однакові початкові зна-
чення параметрів» (табл. 1).

Висновок автора: «Порівняльні дані дозво-
ляють зробити висновок, що внаслідок реаліза-
ції педагогічних умов в експериментальних гру-
пах <…> спостерігаються відмінності за кожним 
показником. Зростання відмінностей свідчить про 
ефективність кожної умови. Причому найбільша 
ефективність досягається за реалізації всього 
комплексу педагогічних умов».

Таблиця 1

Групи
Показники високого рівня (%) 41 2 3

конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр.
ЕГ-1 20,0 56,5 15,0 30,0 25 65 50 30
ЕГ-2 11,5 53,0 19,2 34,6 27 65 48 28
ЕГ-3 8,3 42,0 12,5 45,8 42 75 46 22
КГ 7,4 11,0 12,0 15,0 11 15 40 40
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Для обговорення ми вибрали такі моменти:
1. Порівняння показників на констатувальному 

етапі свідчить про існування закономірних відмін-
ностей між КГ та всіма ЕГ, тому не можна робити 
висновок про «приблизно однакові початкові 
значення параметрів», отже, контрольна група 
обрана недостатньо коректно (навіть без статис-
тичної перевірки видно, що вона є слабшою за 
експериментальні). 

2. Зіставлення сукупностей даних у всіх 
трьох експериментальних групах за допомогою 
t-критерію Стьюдента вказує на те, що значних від-
мінностей між ними немає, тому не можна робити 
висновок про «ефективність кожної умови» і про 
максимум ефективності «за реалізації всього 
комплексу умов»; навіть більше, у такому вигляді 
експеримент показав, що суттєвою є лише перша 
умова, а дві інші (які додавалися під час роботи 
з ЕГ-2 та ЕГ-3) значного впливу не мають.

3. Зовсім незрозуміло, що автор має на увазі під 
показником (2) – «Успішність учнів», як він визна-
чався; навіть в експериментальних групах у кінці 
експерименту він не перевищує 50%, а в контр-
ольній становить усього 15%.

Приклад 3. В авторефераті Р-кої зазначається: 
«При формуванні експериментальної та контр-
ольної груп здійснювався репрезентативний відбір 
<…>. Кількість учнів експериментальної групи, які 
мають позитивний рейтинг пізнавального інтересу, 
до і після експерименту зросла із 47% до 68%». 
На основі цього дослідниця робить висновок про 
«<…> ефективність використання запропонованої 
технології».

Потребує роз’яснення таке положення. В авто-
рефераті даного дослідження не вказано точно 
об’єм експериментальної вибірки; оскільки далі 
йдеться про одну групу школярів, то можна при-
пустити, що це не більше тридцяти осіб; однак 
використання критерію Фішера свідчить, що наве-
дена різниця (47% і 68%) стає більш значною 
лише за n ≥ 32; отже, сумнівним є основний висно-
вок про результативність.

Висновки. Уважаємо, що в молодих науковців 
не має формуватися ставлення до математич-
ної обробки результатів дослідно-експеримен-
тальної роботи як до другорядного явища. Адже, 
по-перше, дисертаційне дослідження є науковою 
кваліфікованою працею, отже, у ній має бути про-
демонстровано вміння проводити й аналізувати 
всі етапи наукового дослідження, зокрема й експе-
риментальний. По-друге, вимоги до педагогічних 
дисертаційних праць неухильно зростають. 

Безумовно, дана стаття не вичерпує всіх 
питань, які виникають у дослідників під час про-
ведення аналізу й оброблення експерименталь-
них даних, отриманих у процесі здійснення дис-
ертаційного дослідження. У наступних статтях 
плануємо продемонструвати методику застосу-
вання методів математичної статистики в педаго-
гічних дослідженнях.
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Стаття присвячена пошуку напрямів вдо-
сконалення інноваційного розвитку майбут-
ніх офіцерів Державної кримінально-виконав-
чої служби України в закладі вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання.
Реформування багатьох сфер соціального 
життя країни, зокрема й пенітенціарної, 
викликало нагальну потребу в підготовці 
офіцерів Державної кримінально-виконавчої 
служби нової формації. Зрозуміло, що якісна 
підготовка майбутніх фахівців, які спро-
можні вирішувати складні службово-профе-
сійні завдання під час майбутньої діяльності, 
творчо та відповідально підходити до ство-
рення добропорядного й ефективного кому-
нікативного середовища в пенітенціарних 
закладах, тобто гідного міжособистісного 
спілкування серед персоналу та спілкування 
з особами, які перебувають в умовах обме-
ження волі, а також загалом покращити 
роботу пенітенціарних закладів, неможлива 
без методологічного оновленні системи 
професійної підготовки офіцерів-пенітенці-
аріїв в Україні. 
Саме тому метою дослідження є визначення 
напрямів удосконалення методологічних 
засад інноваційного розвитку майбутніх офі-
церів ДКВС України та їхніх сучасних профе-
сійних компетентностей крізь призму креа-
тивності процесу здобуття вищої освіти.
Сформувати майбутнього офіцера-пені-
тенціарія нової формації як особистість у 
процесі здобуття ним вищої освіти на будь-
якому рівні сьогодні можна за допомогою різ-
них форм і методів навчання, що є складо-
вими частинами методології навчання. 
Використання різних методологічних під-
ходів щодо формування професійних ком-
петентностей майбутніх офіцерів-пені-
тенціаріїв тільки тоді стане ефективним, 
коли кожний науково-педагогічний працівник 
буде креативно підходити до вибору та 
застосування інноваційних методів і форм 
проведення навчальних занять, застосову-
вати певні програмні продукти для розви-
тку майбутніх офіцерів як особистостей, 
професіоналів, які здатні відповідально й 
вмотивовано підходити до самоконтролю 
результатів своєї службово-професійної 
діяльності, мати стійке прагнення до під-
вищення рівня власного розвитку протягом 
усього життя.
Автором статті доведено, що в умовах 
стрімкої трансформації суспільних відно-
син, особливо інформатизації й оновлення 
менеджменту системи вищої освіти, іннова-
ційний розвиток майбутніх офіцерів Держав-
ної кримінально-виконавчої системи України 
може бути забезпечений формуванням у них 
креативного мислення та вміння творчо 
підходити до застосування набутих профе-
сійних компетентностей під час навчання 
в закладі вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на пошук нових креатив-
них форм інноваційного розвитку і творчого 
мислення майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.

Ключові слова: професійна підготовка офі-
церів-пенітенціаріїв, методологія навчання, 
форми навчання, інноваційно-інформаційне 
освітнє середовище, креативне навчання, 
професійні компетентності.

The article is devoted to searching directions of 
improving innovative development of future offi-
cers of the State Criminal and Executive Service 
of Ukraine in higher educational institution with 
specific studying conditions.
Reforming in many spheres of social life in the 
country, including the penitentiary one, has cre-
ated an urgent need to train officers of the State 
Criminal and Executive Service of a new forma-
tion. It is clear that qualitative training of future 
specialists, who are able to solve complex job-
professional tasks in future, create a decent and 
effective communication environment in peniten-
tiary institutions creatively and responsibly, that 
is decent interpersonal communication between 
staff and communication with convicts, as well as 
to improve the work of penitentiary institutions in 
general, is not possible without methodological 
updating of the system of professional training 
of penitentiary officers in Ukraine. That is why 
the purpose of the research is to determine the 
directions of improving methodological founda-
tions of innovative development of future officers 
of the SCES and their modern professional com-
petences through the lens of creativity of higher 
education process.
Forming a future penitentiary officer of a new for-
mation, as an individual in the process of obtain-
ing a higher education at any level, is possible 
today with the help of various forms and methods 
of training that are integral to the methodology of 
training.
Using different methodological approaches in 
order to form future penitentiary officers’ profes-
sional competencies will become effective only in 
that case, when each scientific and pedagogical 
worker will creatively select and applicate innova-
tive methods and forms of training, use certain 
software products for the development of future 
officers as personalities, professionals who are 
able to approach the results of their professional 
activity responsibly and are motivated to strive for 
enhancing their own life-long development.
The author of the article has shown that in con-
ditions of rapid transformation of social relations, 
especially informatization and updating of man-
agement of the higher education system, inno-
vative development of future officers of the State 
Criminal and Executive System of Ukraine can 
be ensured by forming their creative thinking and 
ability to approach creatively the acquired profes-
sional competences while studying at a higher 
educational institution with specific studying con-
ditions. Further research will focus on finding new 
creative forms of future penitentiary officers’ inno-
vative development and creative thinking.
Key words: penitentiary officers’ professional 
training, studying methodology, forms of study-
ing, innovative and informative educational envi-
ronment, creative training, professional compe-
tences.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Процес удосконалення та реформування 
національної системи освіти тісно пов’язаний 
із реформуванням і трансформацією всіх скла-
дових частин державної системи управління, 
зокрема Державної кримінально-виконавчої 
служби (далі – ДКВС) України. Це зумолює необ-
хідність перегляду методологічних засад підго-
товки майбутніх фахівців пенітенціарної сфери, 
формування їх як інноваційних особистостей, 
які мають бути обізнані в новітніх підходах та 
методах впливу на засуджених чи ув’язнених  
осіб, тобто мати сучасні погляди на застосу-
вання кримінально-виконавчого законодавства, 
як вітчизняного, так і закордонного, щодо впрова-
дження міжнародних стандартів пенітенціарного 
менеджменту, дотримання прав людини тощо. 

Система підготовки якісних офіцерів-пенітен-
ціаріїв зіткнулася із цілою низкою проблем і соці-
альними змінами, які визначили нові вимоги до 
методології формування та якості професійних 
компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС Укра-
їни у сфері пенітенціарної педагогіки, пенітенціар-
ної психології, соціальної роботи, пенітенціарного 
менеджменту, пробації, кримінології, дотримання 
вимог законодавства у кримінально-виконавчій 
сфері тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідно зазначити, що за останні п’ять років в 
Україні був зроблений певний прорив у напрямі 
популяризації знань у галузі пенітенціарної сфери 
загалом, пенітенціарного менеджменту й імпле-
ментації міжнародного законодавства в галузі 
дотримання прав ув’язнених (засуджених), квалі-
фікаційних вимог та професійних компетентнос-
тей офіцерів-пенітенціаріїв тощо.

Різні аспекти в галузі професійної підготовки, 
освітньої методології формування професійних 
компетентностей офіцерів-пенітенціаріїв розгля-
дали як вітчизняні, так і закордонні вчені, а саме: 
В. Болотов [1], І. Голубцова [2], К. Джонсон [3], 
Г. Драйден [4], І. Зимня [5], М. Кларін [6], Е. Койл 
[7], А. Либлинг [8], О. Пєхота [9], О. Пометун [10], 
П. Реста [11], В. Синьов [12], О. Тогочинський [13], 
О. Торічний [14], Е. Федорчук [15] та інші. В їхніх 
працях у загальному вигляді зазначені завдання 
щодо інноваційності підходів до формування про-
фесійних компетентностей і розвитку особистості 
майбутнього офіцера-пенітенціарія.

Більшість науковців зауважують застосування 
компетентнісного підходу в освітньому процесі, 
створення особливого освітнього середовища, 
упровадження інтерактивних методів, форм 
навчання, що сприяють інноваційному розвитку 
майбутнього офіцера-пенітенціарія, формуванню 
в нього механізмів адаптаційного, мотиваційного 
характеру та стійкого прагнення професійного 
вдосконалення протягом життя.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто констатувати, що для 
формування інноваційно розвинутої особистості 
майбутнього офіцера-пенітенціарія, його профе-
сійних компетентностей і досі існує потреба в більш 
глибокому вивченні напрямів удосконалення мето-
дологічних засад їх підготовки, оскільки на вимогу 
міжнародних стандартів офіцери кримінально-
виконавчої сфери мають уміти застосовувати різні 
підходи до управління пенітенціарними закла-
дами, уміти креативно вирішувати певні проблемі 
службово-професійного характеру, є відповідаль-
ними за якість процесу ресоціалізації засуджених 
і деякою мірою за рівень безпеки суспільства.

Мета статті – визначення напрямів удоскона-
лення методологічних засад інноваційного роз-
витку майбутніх офіцерів ДКВС України та їхеіх 
сучасних професійних компетентностей крізь при-
зму креативності процесу здобуття вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в Україні загалом існують різні форми систем 
вищої ступеневої освіти, що базуються на певних 
принципах та підходах, головними з яких є: гаран-
тійно-державний (спрямований на виконання 
освітніх стандартів і забезпечується фінансуван-
ням із бюджету країни); приватно-індивідуальний, 
платний, недержавний (побудований за системою 
платних освітніх послуг); інноваційно-проєктний 
(спрямований на впровадження новітнього досвіду 
з використанням інноваційних педагогічних техно-
логій і такий, що фінансується в межах цільових 
або інноваційних програм).

Поряд із формами систем вищої ступеневої 
освіти можна виділити деякі моделі навчання, які 
відрізняються одна від одної різними типами вза-
ємодії в системі «викладач – курсант», способами 
мислення й діяльності під час освітнього процесу, 
а також мотиваційними чинниками особистостей – 
майбутніх офіцерів ДКВС України щодо освіти про-
тягом життя (рис. 1).

Розглянемо стисло кожну з моделей, що подані 
на рис. 1. 

Так, модель «конвеєра» була спрямована на 
передачу глибоких класичних взірців знань із різ-
них галузей науки, техніки, мистецтва тощо. Дана 
модель є дуже ефективною для передачі фун-
даментальних знань, але ж украй віддалена від 
практики професійної діяльності. До того ж роз-
виток «конвеєрної» моделі відбувається завдяки 
множенню текстів й ускладненню програм, що не 
завжди покращує професійну мобільність майбут-
нього фахівця будь-якої галузі діяльності, зокрема 
й пенітенціарної. На теперішній час дана модель 
освіти майже відходить, оскільки показала свою 
неефективність насамперед в організації системи 
вищої освіти, де велика частка навчального часу 
витрачається на монологічні форми навчання 
(лекції та семінари). Очевидним є той факт, що 
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дана система майже не застосовує тренінги, май-
стер-класи, тренажери, ділові ігри, проєктування 
та програмування, колективні форми взаємодії 
тощо. Адже саме такі форми покликані та спро-
можні «розконсервувати» конвеєрну підготовку 
майбутніх фахівців, зробити її більш прогресив-
ною в усіх напрямах свого розвитку, а особливо 
розвитку особистості як викладача, так і осіб, які 
здобувають вищу освіту на будь-якому рівні. Сут-
тєвим недоліком даної освітньої моделі є й те, що 
в ній викладач виступає водночас носієм і тран-
слятором знань, в також єдиним експертом рівня 
засвоєння навчального матеріалу особами, які 
навчаються. 

Інформатизація освітньої сфери змінила мож-
ливості освітнього простору, зумовлиа появу про-
єктної та сітьової моделей. Дані моделі базуються 
на застосуванні різноманітних інформаційних тех-
нологій та комп’ютерних програм (програмного 
забезпечення для розвитку, засвоєння та набуття 
певних професійних навичок і вмінь). Ці моделі 
дозволяють крізь призму імітаційного програвання 
різних ситуацій, форм і кейсів практично орієнто-
ваного характеру створити інтерактивне або елек-
тронне освітнє середовище, у якому застосову-
ються різні науково-практичні тексти, навчальні та 
навчально-методичні посібники, допоміжні матері-
али (законодавчі акти, інструкції, регламенти, пра-
вила внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань, стандарти тощо), навчальні тренажери, 
лабораторії й імітаційні площадки для практичних 
занять, виконання завдань індивідуального або 
кафедрального наукового дослідження, що міс-
тяться на електронних носіях або виконуються 
за допомогою доступу до необхідної інформа-
ції та програмного забезпечення через Інтернет. 
Постійна робота над проєктами дозволяє кур-
санту – майбутньому офіцеру ДКВС України здо-
бути той об’єм знань та набути певних навичок і 
вмінь, які йому допоможуть включитися у профе-
сійно-службову діяльність і згодом самостійно зна-
ходити шляхи вдосконалення як особистої прак-
тики несення служби та виконання професійних 
завдань, так і загалом завдань певного структур-
ного підрозділу ДКВС України.

Необхідність перебудови існуючої системи 
вищої освіти була зумовлена процесами євроінте-
грації, імплементації міжнародного законодавства, 
інформатизації сфер діяльності суспільства, роз-
витком ринкових відносин та іншими чинниками, 
що, звісно, спричинило реформування всіх видів 
суспільних відносин, зокрема й в пенітенціарній 
системі. Виникла необхідність в офіцерах ДКВС 
України нової формації, які є не вузькими профе-
сіоналами-виконавцями, а професіоналами, які 
спроможні до багатократної мобільності: які вміють 
швидко засвоювати нові професійні ролі й функції, 
ухвалювати управлінські рішення, бути водночас 

Рис. 1. Моделі освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців-пенітенціаріїв  
(авторська розробка)

Моделі освітньо-професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв

Модель «конвеєра» – це своєрідний спадок радянських часів. Сутність 
даної моделі полягає в такому: курсант під час вступу до закладу вищої освіти 
проходить відбір на підставі балів ЗНО та складання іспиту з фізичної 
підготовки, далі за конвеєром, як за ланцюгом, вивчає навчальні дисципліни, 
на «виході» випускається як фахівець (бакалавр або магістр), який знає і 
пройшов освітню підготовку в межах певної спеціальності.  

Проєктна модель відбиває деякі стандарти американської практико-
орієнтованої системи світи, де курсанти одночасно із традиційними формами 
навчання закріплюються за кафедральними науково-практичними проєктами в 
межах своєї майбутньої професійної діяльності, до якої вони готуються 
протягом усього терміну навчання в закладі вищої освіти.  

Сітьова модель організації освітнього процесу передбачає використання 
новітніх інформаційних технологій. У такій формі здобуття освіти 
самовизначення, самопроєктування й самоорганізація стають не випадковими, 
а педагогічно обґрунтованими методом неперервної освітньої діяльності. Дана 
модель є пошуковою, перебуває на стадії проєктних і пошукових 
(дослідницьких) робіт у багатьох сучасних закордонних закладах вищої освіти.
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вихователями й педагогами для контингенту пені-
тенціарних закладів (установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, арештних домів, уповноваже-
них органів із питань пробації тощо), знаходити 
неординарні й водночас законні шляхи подолання 
складних ситуацій практичного службово-профе-
сійного характеру.

Саме тому консерватизм та інерційність, що й 
досі спостерігаються у вітчизняній системі вищої 
освіти і притаманні моделі «конвеєра», повинні 
поступово відійти, поступитися місцем інновацій-
ним формам і методам навчання. Це складний 
процес, він пов’язаний також із необхідністю зміни 
мислення та світосприйняття, набуттям нових про-
фесійних компетентностей, насамперед викла-
дачами закладів вищої освіти. Не є секретом, що 
й досі серед викладачів багатьох закладів вищої 
освіти працюють фахівці з «ортодоксальними» 
поглядами на технології навчання. Саме вони 
створюють гальма на шляху впровадження нових 
освітніх технологій (форм і методів навчання), 
зміни взаємин у системах «викладач – викладач» 
і «викладач – курсант», застосуванні сучасних 
методів контролю знань курсантів, оскільки не 
бажають витрачати час на особисте професійне 
зростання. Безперечно, керівництво закладів 
вищої освіти повинно приділяти достатню увагу 
підвищенню кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, своєчасній зміні або звільненню їх із 
посад у разі невідповідності сучасним вимогам до 
їхніх професійних компетентностей.

Сучасна система ступеневої вищої освіти, 
зокрема відомчої (спеціалізованої, наприклад, як 
підготовка майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв для 
кримінально-виконавчої системи нашої країни), 
зможе стати базою для отримання професійного 
ресурсу, який буде сприяти розвитку ДКВС Укра-
їни й успішній реформі пенітенціарної сфери, 
за таких умов:

– основою формування повинна стати іннова-
ційна складова частина як механізм саморозвитку 
самої системи ступеневої вищої освіти; саме 
інноваційність освітнього простору є тим ключо-
вим чинником, що сприяє особистісному розвитку 
сучасного майбутнього фахівця, формуванню його 
життєвих цінностей, мотиваційних траєкторій роз-
витку службово-професійної діяльності та нами 
цілого; 3) організаційна система: об’єднання людей, 
які спільно реалізують деяку програму або ціль і 
діють на підставі визначених процедур і правил.

Освітній простір, що побудований із застосу-
ванням певних інноваційних складових частин, 
впливає на весь процес навчання, що виступає як 
складна система, яка поєднує риси наукової, прак-
тичної, культурно-художньої, ігрової та традиційної 
навчальної діяльності (які можуть бути предметом 
додаткового вивчення). До речі, потрібно звернути 
увагу на той факт, що наукова діяльність орга-

нічно пов’язана з безперервним процесом підви-
щення рівня знань: як тільки науково-педагогічний 
працівник (викладач) припиняє вчитися, він уже  
не є дослідником і вченим, він втрачає здатність 
до самоосвіти та ризикує не тільки відстати від 
часу, але й узагалі втратити викладацьку роботу. 
Це ще й означає, що такий науково-педагогічний 
працівник вже не може дати інноваційні знання про-
гресивній молоді – курсантам, не може залучити їх 
до процесу формування стійкої мотивації та праг-
нення отримати більш нової інформації, виконати 
якісно наукові індивідуальні дослідження, до яких 
курсанти можуть і повинні бути залучені, тобто 
«привити» їм стійке бажання навчатися протягом 
життя й отримувати від цього задоволення тощо. 

Неможливо залишити поза увагою й те, що 
сучасна освіта, навчальний процес, освітній про-
стір закладу вищої освіти повинні відповідати 
певному рівню культури. Ці складові частини про-
стору для формування професійної компетент-
ності майбутніх офіцерів ДКВС України містять всі 
типи організаційної культури й історично еволюці-
онують до інноваційних технологій. 

Перша й найбільш давня форма навчання – 
буденно-практичне навчання. Воно зберігається 
й досі, водночас праця не потребує спеціальної 
освіти та засвоюється методами спостереження й 
наслідування. 

Друга історична форма навчання – це демон-
стративне навчання, що до цього часу входить 
у навчальний процес, хоча багатьма вченими-педа-
гогами вважається застарілим. Звичайна демон-
страція як метод навчання залишається однією із 
традиційних форм організації навчального процесу, 
де науково-педагогічний працівник (викладач) – 
суб’єкт, а курсант – об’єкт навчальної діяльності. 

Третя форма організації навчального про-
цесу – розвиваюче навчання, коли науково-педа-
гогічний працівник (викладач) пояснює всебічно 
об’єкт і предмет дослідження, явища та процеси, 
що супроводжують певні ситуації або проблемні 
завдання, а курсант вникає в навчальні матеріали 
і багато відпрацьовує самостійно. За такої форми 
відпрацьовуються певні навички самостійно 
вирішувати завдання, нести відповідальність за 
результати навчання, тобто особистісну якість та 
успішність навчання. Водночас науково-педаго-
гічний працівник (викладач) повинен ставитися 
до курсанта як до особистості з індивідуальними 
психологічними та розумовими властивостями, 
ураховувати їх для досягнення максимального 
ефекту передачі знань, формування вмінь і нави-
чок, професійних компетентностей, організаційної 
культури спілкування, мотивації до постійного роз-
витку тощо. У демонстративному й розвиваючому 
навчанні науково-педагогічний працівник (викла-
дач) залишається «поводирем» у лабіринті знань, 
умінь та навичок, він працює не з окремою особис-
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тістю, а з «аудиторною групою», водночас органі-
зовує навчальний процес кожного за єдиним стан-
дартним планом. Потрібно розуміти, що навіть 
в одній «аудиторній групі» викладач змушений 
застосовувати до курсантів різні методи навчання, 
що залежать від їхнього ставлення до навчання й 
особистісних здатностей. Тому в різних «аудитор-
них групах» може сформуватися неоднакове став-
лення до навчання. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти й освіти 
загалом характеризується новою концепцією, що 
містить нові інформаційні та психолого-педаго-
гічні складові частини, відбиваючи креативність, 
інформативно-інноваційні та комплексні (компе-
тентнісний, інтегративний, системний та інші) під-
ходи до формування професійних знань, умінь 
і навичок, сучасних компетентностей, мотива-
цію до освіти протягом життя. Сьогодні головним 
завданням навчального процесу, що відбувається 
в сучасному інноваційно-інформаційному освіт-
ньому середовищі, є розвиток у курсантів здібнос-
тей до самостійного формування нових для них 
професійних компетентностей, способів дій в умо-
вах невизначеності, певних складних ситуацій, що 
можуть виникнути й виникають під час практич-
ної службово-професійної діяльності. Головним 
чинником креативного навчання є ініціативність 
курсанта як повноправного суб’єкта спілкування 
з науково-педагогічним працівником (виклада-
чем), що відбувається в інноваційно-інформацій-
ному освітньому середовищі.

Методи креативного навчання поступово уві-
йшли в навчальний процес багатьох вишів, роз-
виваються й удосконалюються залежно від про-
філю навчання. Головне, що такі методи завжди 
спрямовані на живий людський контакт партнерів 
навчального процесу (викладачі й курсанти), які 
зацікавлені один в одному і на практиці в системі 
«науково-педагогічний працівник (викладач) – кур-
сант» виконують спільну працю, спрямовану на 
досягнення якісного результату та певного моти-
ваційного рівня щодо навчання протягом життя. 
Науково-педагогічний працівник (викладач) уже не 
є «поводирем», він є людиною – особистістю, яка 
володіє великим об’ємом сучасних знань і вмінь, 
має авторитет серед курсантів, яким і притягує 
їх до спільної науково-практичної та навчаль-
ної, творчої діяльності, а також це дає викладачу 
можливість давати доречні поради особам, які 
навчаються. Відносини між науково-педагогічним 
працівником (викладачем) і курсантами набува-
ють характеру неформального, особистісного 
(не тільки функціонально-рольового) спілкування 
в межах організаційної корпоративної культури. 
У таке спілкування втягуються не тільки інтелект, 
але й емоції, воля, моральні й соціальні почуття 
курсанта. Водночас науково-педагогічний пра-
цівник (викладач) не просто виконує обов’язки, 

що спрямовані на розвиток курсанта, а й прони-
кає в його духовний світ як людина, що стає йому 
близькою в період навчання в закладі вищої освіти.

Креативні й нестандартні заняття у процесі 
навчання – це вже, власне, не «навчальний про-
цес» як система педагогічних заходів, а інно-
ваційна практико-орієнтована діяльність, чітко 
спрямована на розвиток особистісних характе-
ристик курсанта відповідно з його психологічними 
особливостями. Така система навчання не буде 
працювати, якщо курсант безвідповідальний, без-
ініціативний, не бажає або не здатний діяти само-
стійно, а науково-педагогічний працівник (викла-
дач) байдужий до інтересів курсанта.

Спільна праця науково-педагогічного пра-
цівника (викладача) та курсанта у процесі кре-
ативного навчання – це їхня творчість, що відо-
бражається згодом на рівні не тільки результатів 
навчання – сформованих професійних компетент-
ностей, а й на рівні культури спілкування, рівні 
мотивації, інноваційного мислення, стійкого праг-
нення до професійного зростання протягом усього 
подальшого життя. 

У моделі креативного навчання частково 
наявне повернення до моделі буденно-практич-
ного навчання, оскільки вона зливається із життям. 
Однак і ця часткова форма набуває нового змісту: 
курсант спостерігає й повторює методи й форми 
наукової, навчальної, іншої роботи науково-педа-
гогічного працівника (викладача), але він виявляє 
себе як творчо обізнана людина, як особистість, 
яка має інноваційні погляди на певні проблеми 
та їх рішення, як самостійно діючий суб’єкт про-
цесу навчання, який вільно виражає свої думки та 
творчі здібності.

Безумовно, для задоволення соціально-еконо-
мічних, культурних, моральних, духовних потреб 
сучасного суспільства, різних сфер діяльності 
людини, зокрема й пенітенціарної, необхідно роз-
ширювати сферу креативного навчання, що спро-
можне досить якісно сформувати практико-орієн-
товане мислення осіб, які навчаються (курсантів), 
трансформувати освітнє середовище в таке, що 
спроможне «виростити» інноваційну особистість, 
яка, поринувши у світ службово-професійної діяль-
ності, буде спроможна самостійно та якісно вико-
нувати завдання служби та бути гідною людиною.

Висновки. Викладені результати дослідження 
дають змогу зробити такі висновки:

– процес удосконалення методології підго-
товки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв є живим, 
постійно рухається залежно від певних вимог 
щодо професійних компетентностей фахівців, 
службово-професійна діяльність є важливою для 
повернення до суспільства осіб, які скоїли злочини 
та пройшли певний шлях ресоціалізації в пенітен-
ціарних закладах, а також для гарантування без-
пеки суспільства і країни загалом;



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

77

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

– зважаючи на існування різних форм і мето-
дів навчання, необхідно віддавати перевагу тим, 
що сприяють інноваційності розвитку майбутнього 
офіцера-пенітенціарія, надають йому змогу сфор-
мувати протягом навчання в закладі вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання певні про-
фесійні компетентності, набути навичок і вмінь 
у реалізації власного розумового потенціалу, 
застосування його для професійного зростання 
та навчання протягом життя;

– ураховуючи те, що сучасний світ стрімко роз-
вивається, уважаємо за необхідне розвивати кре-
ативне мислення та творчий підхід до створення 
інформаційно-інноваційного освітнього серед-
овища, умов, форм і методів навчання, що спри-
яють виникненню й зміцненню стійкості мотивації 
в майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв до особистіс-
ного неперервного розвитку.

Усе це надасть можливості «виростити» гідних 
майбутніх офіцерів ДКВС України, здатних творчо 
й професійно підходити до вирішення завдань різ-
ного рівня складності під час здійснення службово-
професійної діяльності, а подальші дослідження 
будуть спрямовані на пошук нових креативних 
форм інноваційного розвитку і творчого мислення 
майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема компетентністного розвитку студентів 
досить значуща для теорії і практики сучасної про-
фесійної освіті. Особливої актуальності окреслене 
питання набуває для бакалаврів комп’ютерних 
наук, які діють в умовах постійного оновлення 
інформаційних технологій, модернізації про-
грамного забезпечення інформаційних систем та 
комп’ютерної техніки. Якісна робота сучасного 
фахівця з комп’ютерних наук базується на його 
вільній орієнтації в інформаційному просторі, 
здатності знаходити, аналізувати, структурувати 
й опрацьовувати інформацію значного обсягу, 

тобто передбачає достатній рівень сформованості 
інформаційно-аналітичної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади компетентнісного розвитку 
закладено провідними українськими та закордон-
ними науковцями. Дослідники Дж. Равен, І. Зимняя, 
С. Сисоєва, В. Луговий, О. Пометун, О. Савченко, 
А. Хуторськой, О. Локшина, Н. Волкова, Н. Бібік, 
О. Дубасенюк та ін. розробили основні теоретичні 
та методологічні засади компетентнісного підходу 
в освіті, ними розкрито відповідний термінологіч-
ний апарат, проаналізовано ключові компетенції 
як результат освітнього процесу, визначено зміст, 
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Стаття присвячена аналізу наукових дослі-
джень із питань формування інформаційно-
аналітичної компетентності студентів. 
Аналіз наявних у науці знань, що розкриває 
різноманітні підходи й аспекти інформа-
ційно-аналітичної компетентності, дозво-
лив установити, що інтерес до зазначеної 
проблеми зумовлений нагальною потребою 
сьогодення у фахівцях із комп’ютерних 
наук, які здатні вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі, знаходити, ана-
лізувати, структурувати й опрацьовувати 
інформацію значного обсягу для ухвалення 
оптимальних рішень. Установлено, що 
інформаційно-аналітична компетентність 
виступає невід’ємним компонентом управ-
лінської, виробничої, освітньої, науково-
дослідної, інноваційної тощо сучасної діяль-
ності людини, отже, є яскраво вираженим 
міждисциплінарним феноменом. На підставі 
аналізу наукових джерел, у яких розкрито 
сутність інформаційно-аналітичної ком-
петентності, з’ясовано, що науковці нео-
днаково ставляться до визначення цього 
поняття, розуміючи під ним інтегровану 
характеристику та якість особистості, 
системну багатофакторну поліфункціо-
нальну якість, готовність, динамічну комбі-
націю (систему) знань, умінь і навичок тощо. 
Водночас дослідники виділяють її загальну 
характеристику – спроможність отри-
мання максимальної користі від інформації 
для правильного розуміння, оцінки ситуації, 
бачення її в перспективі, вибору оптималь-
них дій. Установлено, що кожна окрема 
складова частина (інформатична й аналі-
тична) є складним і цілісним утворенням, 
між ними наявний взаємозв’язок, що дозволяє 
розглядати інформаційно-аналітичну ком-
петентність на більш високому інтегро-
ваному рівні як явище і процес у контексті 
міждисциплінарного підходу. Дослідження 
змісту та структури інформаційно-аналі-
тичної компетентності майбутніх бакалав-
рів із комп’ютерних наук стане предметом 
подальших наукових розвідок.

Ключові слова: інформаційно-аналітична 
компетентність, комп’ютерні науки, інфор-
маційні технології.

The paper is devoted to analysis of scientific 
research of issues regarding formation of infor-
mational and analytical competence of students. 
Analysis of existing scientific knowledge, which 
opens up different approaches to and aspects 
of informational and analytical competence, 
allowed us to determine that interest in the speci-
fied problem is defined by nowadays pressing 
demand in specialists of the field of computer 
science, who can freely navigate in information 
space, find and analyze, give structure to infor-
mation of large quantity, to find an optimal solu-
tion. We found out that informational and analyti-
cal competence is indispensable component of 
administrative, production, educational, scientific, 
innovation and other types of human activities. 
Thus, it is a pronounced interdisciplinary phe-
nomenon. Based on scientific sources, which 
open up the core of informational and analytical 
competence, we defined that scientists have dif-
ferent opinions regarding definition of this con-
cept. They define it as an integrated character-
istic and personality trait, systematic multi-factor 
multi-functional trait, readiness, dynamic combi-
nation (system) of knowledge and abilities, etc. 
In spite of that, researchers define its common 
characteristic – ability to get maximum benefit 
from information to understand and assess situa-
tion correctly, see it in the long-term and optimally 
pick actions. We established that each separate 
component (informational and analytical) is a 
complex and holistic formation, and there is an 
interconnection between them. This allows us 
to view informational and analytical competence 
on a higher integrated level as a phenomenon 
and process in the context of interdisciplinary 
approach. Researching contents and structure of 
informational and analytical competence of future 
bachelors of computer sciences will become the 
subject of future scientific research.
Key words: informational and analytical compe-
tence, computer sciences, information techno- 
logies.
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сутність і структуру компетентностей, охаракте-
ризовано особливості їх формування у студентів 
різних спеціальностей тощо.

Заслуговують на увагу також реалізовані між-
народні наукові проєкти з формування компе-
тентностей: “Tuning” (проєкт, спрямований на 
визначення структури загальних компетентностей 
(інструментальної, міжособистісної та систем-
ної), якими має володіти випускник університету) 
[1]; «Компетенції викладачів вищої школи в добу 
змін» Вишеградського фонду (метою проєкту є 
визначення та діагностика комплексу компетен-
цій викладачів вищої школи, що відповідають 
вимогам часу, та подальша стандартизація їхньої 
діяльності) [2] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас недостатньо 
дослідженою залишається проблема формування 
інформаційно-аналітичної компетентності в май-
бутніх бакалаврів комп’ютерних наук.

Мета статті – здійснення аналізу наукової літе-
ратури з питань формування інфорамційно-аналі-
тичної компетентності студентів.

Виклад основного матеріалу. Натепер 
в Україні здійснено низку досліджень, що розкри-
вають різнобічні аспекти формування інформа-
ційно-аналітичної компетентності у студентів або 
фахівців: педагогів (Л. Петренко, В. Ягупов, Т. Вол-
кова, І. Самойлюкевич, О. Назначило), фахівців 
із документознавства й інформаційної діяльності 
(С. Григораш), фахівців із міжнародних відно-
син (О. Кобєлєв, В. Третько), фахівців з обліку й 
оподаткування (В. Шевченко), фахівців з органі-
зації туризму (С. Масліч), медичних працівників 
(Н. Лобач, О. Варава), фахівців сектора безпеки 
(Л. Карасьова), правників (О. Бескровний, С. Тер-
нов, О. Мандзюк), інженерів (В. Олійник), фахівців 
харчової промисловості (О. Скафа) та ін.

Аналіз окреслених наукових робіт доводить, 
що інформаційно-аналітична компетентність 
виступає невід’ємним компонентом управлінської, 
виробничої, освітньої, науково-дослідної, іннова-
ційної та інших видів сучасної діяльності людини. 
Інакше кажучи, у дослідженні проблеми чітко вио-
кремлюється теза про те, що інформаційно-ана-
літична компетентність – яскраво виражений між-
дисциплінарний феномен.

У дослідженнях подано загальні теоретико-
методологічні засади формування інформаційно-
аналітичної компетентності студентів. Зокрема 
встановлено, що інформаційно-аналітична компе-
тентність відображає готовність і здатність засто-
совувати інформаційно-аналітичні знання, уміння, 
навички у процесі роботи з інформацією різних 
видів і форм подання, а також здатність оцінювати, 
зберігати, аналізувати інформацію з метою отри-
мання якісно нового знання для ухвалення відпові-
дальних рішень, зокрема в умовах невизначеності.

Сучасні науковці неоднаково ставляться до 
визначення й окреслення сутності провідної кате-
горії нашого дослідження – інформаційно-аналі-
тичної компетентності, розуміючи під нею інте-
гровану характеристику або якість особистості 
(О. Назначило, О. Кутик), системну багатофак-
торну поліфункціональну якість (Л. Петренко), 
готовність (О. Гайдамак, В. Омельченко), дина-
мічну комбінацію (систему) знань, умінь і навичок 
(О. Мандзюк, О. Лучанінова, В. Ягупов). 

Важливими вважаємо результати доктор-
ського дослідження В. Ягупова, який зазначає, 
що інформаційно-аналітична компетентність без-
посередньо пов’язана із професійно важливими 
якостями й проявляється в діяльності, яка зумов-
лена конкретними обставинами і ситуаціями, осо-
бистісними якостями [3, с. 46]. Вагомим висновком 
дослідження вважаємо те, що інформаційно-аналі-
тична компетентність не може бути ізольована від 
конкретних умов її реалізації в певній діяльності. 

Уважаємо за доцільне розглянути результати 
дослідження О. Замулко [4], яка визначає інфор-
маційно-аналітичну компетентність у контексті 
використання цифрових технологій, причому 
робить це досить різноаспектно:

 – готовність до розв’язання професійних 
завдань, спираючись на використання цифрових 
технологій і семантичну обробку інформації;

 – здатність до ефективної роботи з інформа-
цією в різних формах її подання;

 – уміння і навички роботи із сучасною 
комп’ютерною технікою та програмним забезпе-
ченням;

 – здатність застосовувати сучасні техноло-
гії для роботи з інформаційними ресурсами для 
виконання різних завдань [4].

Отже, незважаючи на полярні погляди сучас-
них науковців щодо визначення поняття «інфор-
маційно-аналітична компетентність», більшість із 
них погоджуються, що характерні ознаки вказа-
ного педагогічного феномену такі:

 – розуміння понять, явищ і процесів, що стосу-
ються інформації, її подання й оброблення;

 – володіння методиками та засобами пошуку, 
збору, оцінки, перетворення, аналізу, зберігання 
та поширення інформації;

 – уміння обирати найбільш раціональні спо-
соби роботи з інформацією;

 – уміння розуміти тенденції, інтерпретувати 
отримані показники, усвідомлювати їхню значу-
щість;

 – організація та реалізація ефективної інфор-
маційної діяльності тощо.

Продовжуючи аналіз вивчення ступеня роз-
робленості проблеми дослідження, зазначимо, 
що більшість науковців уважають інформаційно-
аналітичну компетентність складовою частиною 
більш широкого поняття – професійної компетент-
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ності. Це зазначають у своїх дослідженнях Л. Мак-
симчук, О. Гайдамак, А. Трофименко, О. Вороб-
йова й ін. До речі, ми вважаємо так само. 

Водночас у сучасній науковій літературі є інші 
підходи, наприклад, Т. Волкова інформаційно-
аналітичну компетентність розглядає як складову 
частину управлінської культури, що проявляється 
в особливих якостях особистості [5].

Уважаємо за доцільне поділити погляди 
Є. Лодатка, який зауважує, що з розвитком циф-
рових технологій виникли проблеми в контексті 
поводження з інформацією та негативними яви-
щами морально-етичного характеру. Автор виді-
ляє окремі проблеми, що потребують негайного 
вирішення:

адекватність смислового розуміння інформації, 
її критичне оцінювання;

з’ясування якісних характеристик інформації, 
що впливає на сприйняття і подальше викорис-
тання [6, с. 177].

Продовжуючи ідеї Є. Лодатка [6], стверджу-
ємо, що й сама інформація (залежно від ракурсів 
її подання) може сприйматися як позитивно, так і 
негативно. Отже, завдання людини полягає в тому, 
щоби навчитися виділяти в інформації реальний 
зміст, розуміти її справжній сенс, формувати уяв-
лення про її якість та ін. 

Логіка наукового пошуку передбачає подальше 
вибіркове звернення до аналізу наукових дослі-
джень, результати яких плануємо використову-
вати в роботі. Одразу два докторські дослідження 
в Україні реалізовано в умовах освітнього про-
стору професійно-технічних навчальних закладів 
(далі – ПТНЗ). Так, Л. Петренко [7] розробила сис-
тему розвитку інформаційно-аналітичної компе-
тентності керівників ПТНЗ, що має таку структуру: 
концепція (система поглядів на розв’язання про-
блеми розвитку інформаційно-аналітичної компе-
тентності), організація (визначення мети і завдань, 
принципів, пріоритетних напрямів, змісту, критеріїв 
і показників оцінювання інформаційно-аналітичної 
компетентності; вибір форм, методів, засобів і тех-
нологій її розвитку) та виконання (створення орга-
нізаційно-педагогічних умов для розвитку інфор-
маційно-аналітичної компетентності).

Заслуговує на увагу той факт, що розвиток 
інформаційно-аналітичної компетентності авторка 
[7] пов’язує з урахуванням принципів науковості, 
систематичності і послідовності, практичної 
доцільності і професійної спрямованості, поєд-
нання різних форм організації навчання тощо.

В. Ягупов та ін. розкрили розвиток інформа-
ційно-аналітичної компетентності педагогічних 
працівників ПТНЗ. Для цього розроблено організа-
ційно-педагогічні умови, як-от: 

 – планування й організація освітнього процесу 
в системі методичної роботи обласного навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти;

 – розроблення індивідуального плану само-
розвитку педагогічного працівника;

 – вибір форм і методів, адекватних професій-
ному і життєвому досвіду педагогічного працівника;

 – мотивація до самоосвітньої пізнавальної 
діяльності педагогічного працівника;

 – стимулювання рефлексивної позиції суб’єктів 
навчання на всіх етапах розвитку інформаційно-
аналітичної компетентності [3, с. 138–139].

Уважаємо за доцільне здійснити аналіз ще 
кількох досліджень, результати яких плануємо 
використовувати під час розроблення авторської 
технології формування інформаційно-аналітичної 
компетентності. Так, Н. Лобач, досліджуючи інфор-
маційно-аналітичну компетентність майбутніх 
лікарів, виділила її основні складники: пошуково-
інформаційну, інформаційно-технологічну, аналі-
тичну, комунікативну та соціальну. У результаті екс-
перименту також окремо виділено низку проблем: 
студентам бракує вмінь ставити мету і знаходити 
шляхи її досягнення; знань про способи пошуку 
інформації та вмінь самостійно її здобувати в най-
коротший час із різноманітних джерел; умінь про-
водити аналітико-синтетичну обробку інформації 
та використовувати її для вирішення поставлених 
завдань, ухвалення відповідальних рішень; знань 
про критерії достовірності інформації, уміння їх 
визначати тощо [8, с. 82]. Упевнені, що вказані про-
блеми стануть для нас орієнтиром у процесі органі-
зації та реалізації констатувального експерименту.

О. Лучанінова запропонувала для успішного 
формування аналітично-інформаційної компе-
тентності використовувати такі умови: 

 – застосування у процесі навчання іннова-
ційних форм, методів і засобів навчання, а саме  
коучингу;

 –  спрямування діяльності викладача на фор-
мування у студентів стійкої професійно орієнтова-
ної мотивації до навчання;

 – використання й інтеграція інформаційно-
комунікаційних технологій, що спрямовані на роз-
виток фахових, інформаційних, аналітичних та 
інших компетентностей;

 – підсилення навчально-методичного забезпе-
чення щодо формування аналітично-інформаційної 
компетентності майбутніх педагогів тощо [9, с. 118].

Зазначимо, що визначені умови мають універ-
сальний характер і можуть бути використані у про-
цесі фахової підготовки студентів різних спеціаль-
ностей. Водночас варто зауважити, що більшість 
наукових розробок стосуються певного фаху, 
мають відповідну специфіку. У результаті аналізу 
наукових джерел нами встановлено, що сьогодні 
в Україні не реалізовано цілісного дослідження, 
спрямованого на формування інформаційно- 
аналітичної компетентності у студентів спеціаль-
ності «Комп’ютерні науки», що відкриває шляхи 
до подальших наукових пошуків.
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Висновки. На підставі аналізу наукових дже-
рел, у яких розкрито сутність інформаційно-аналі-
тичної компетентності, установлено, що науковці 
неоднаково ставляться до визначення цього 
поняття, розуміючи під ним інтегровану характе-
ристику та якість особистості, системну багатофак-
торну поліфункціональну якість, готовність, дина-
мічну комбінацію (систему) знань, умінь і навичок 
тощо. Також дослідники виділяють її загальну 
характеристику – спроможність отримання макси-
мальної користі від інформації для правильного 
розуміння, оцінки ситуації, бачення її в перспек-
тиві, вибору оптимальних дій. Установлено, що 
кожна окрема складова частина (інформатична й 
аналітична) є складним і цілісним утворенням, між 
ними наявний взаємозв’язок, що дозволяє роз-
глядати інформаційно-аналітичну компетентність 
на більш високому інтегрованому рівні як явище 
і процес у контексті міждисциплінарного підходу. 
Дослідження змісту та структури інформаційно-
аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 
із комп’ютерних наук стане предметом подальших 
наукових розвідок.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасні геополітичні й економічні зміни в розвитку 
українського суспільства на шляху до приєднання 
до Європейського Союзу, укладення контрактів 
про співпрацю між українськими й іноземними під-
приємцями, активна участь студентів у міжнарод-
них проєктах, програмах для здобуття подвійних 
дипломів, висока професійна конкуренція як на 
вітчизняному, так і на міжнародному ринках праці 

зумовлюють постійно змінні вимоги до професійної 
підготовки фахівця. Вищесказане зобов’язує вищі 
навчальні заклади реагувати на якість професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів, модернізувати 
навчальні плани та програми вивчення дисциплін. 

Мова є інструментом обміну інформацією, вза-
ємодії між людьми, способом передачі почуттів, 
емоцій учасників міжкультурного та міжнаціональ-
ного діалогу. Одним з основних показників якості 
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У статті обґрунтовано ефективність 
застосування інтернет-ресурсів у процесі 
викладання іноземної мови з метою фор-
мування іншомовної комунікативної компе-
тентності майбутнього фахівця. Поняття 
іншомовної комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця детермінується авто-
рами як невід’ємна якість фахівця сього-
дення, професійно-особистісне утворення, 
сформоване на основі вмінь та навичок 
спілкування іноземною мовою з урахуванням 
культурної приналежності та цінностей 
кожного учасника діалогу. Здатність мовця 
використовувати знання з історії, культури, 
звичаїв і традицій не лише рідної країни, а й 
країни, мова якої вивчається, вміння вести 
діалог, слухати співрозмовника й ставити 
себе на його місце, сприймати та розуміти 
іншу думку, використовувати професійну 
чи повсякденну лексику для налагодження 
міжкультурного діалогу відповідно до кому-
нікативної ситуації, встановлювати певні 
цілі діалогу та вміння їх досягати – усе це 
свідчить про високий рівень комунікативної 
компетентності фахівця. Науковці наголо-
шують на тому, що основним показником 
якості професійної підготовки майбутнього 
фахівця є рівень володіння майбутнім фахів-
цем іноземною мовою з метою її застосу-
вання в майбутній професійній діяльності. 
Опитування, проведене серед студентів, 
вказало на доцільність застосування інтер-
нет-ресурсів у процесі вивчення іноземної 
мови для професійних цілей, зокрема, акцент 
ставиться на мотиваційній функції цих 
ресурсів. У статті наведено приклад прове-
дення циклу занять для студентів відповідно 
до навчального плану дисципліни для засво-
єння теми з урахуванням інтегративного 
підходу до її викладання. Зроблено висновок 
про те, що використання інтернет-ресурсів 
під час вивчення іноземної мови для професій-
них цілей служить не лише засобом модер-
нізації навчання, а й виступає інструментом 
мотивації до пошуку та вивчення нового, 
сприяє розвитку вміння відбирати інформа-
цію, оцінювання, аналізу та вирішенню іншо-
мовних комунікативних проблем, підвищує 
їхній рівень комунікативної культури, моти-
вує до поваги до комунікативних і поведінко-
вих цінностей, заохочує до самоосвіти та 
самовдосконалення впродовж життя.
Ключові слова: іноземна мова, компетент-
ність, іншомовна комунікативна компе-
тентність, інтернет-ресурси, майбутні 
фахівці, професійна діяльність.

The article substantiates the effectiveness of the 
usage of the Internet resources in the process of 
foreign language teaching in order to form future 
specialist’s foreign language communicative 
competence. The authors determine the concept 
of the future specialist foreign language commu-
nicative competence as an integral quality of the 
present-day specialist, professional and personal 
education, formed on the basis of the foreign lan-
guage communication skills, taking into account 
interlocuters’ cultural identity and values as par-
ticipants of an intercultural dialogue. A speakers’ 
ability to use their knowledge of history, culture, 
customs and traditions of not only their native 
country but also the country the language of 
which is studied, an ability to conduct a dialogue, 
listen to the interlocutor and put themselves 
in their place, perceive and understand other 
people’s points of view, usage of the professional 
or everyday vocabulary to establish intercultural 
dialogue in accordance with the communicative 
situation, set certain communicative goals and 
be able to accomplish them – all this certifies a 
high level of the specialist’s communicative com-
petence. The researchers emphasise that the 
main indicator of the future specialist’s qualitative 
professional training is the level of their foreign 
language proficiency in order for them to apply 
this knowledge and skills in the future profes-
sional activity. The student survey proved the 
appropriateness of the online resources applica-
tion in the process of foreign language for pro-
fessional purposes learning, in particular, the 
emphasis is placed on the motivational learning 
function of these resources. The article demon-
strates an example of conducting of a series of 
classes in accordance with the syllabus for con-
solidating the topic on the syllabus taking into 
account the integrative approach to its teaching. 
It is concluded that the Internet resources usage 
in the process of the foreign language for profes-
sional purposes learning is not only regarded as 
a means of learning process modernisation, but 
also serves as a tool for motivation to find and 
learn, promotes the students’ ability to select, 
evaluate and analyse information, as well as 
resolve foreign-language communicative situa-
tions, enhances their level of communicative cul-
ture that motivates respect for communicative 
and behavioral values, encourages self-educa-
tion and self-improvement throughout the life.
Key words: foreign language, competence, 
foreign language communicative competence, 
internet-resources, future specialists, profes-
sional activity.
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професійної підготовки є рівень володіння майбут-
нім фахівцем іноземною мовою з метою її застосу-
вання в майбутній професійній діяльності.

Оскільки найпоширенішим джерелом інформа-
ції, а також способом проведення дозвілля сучас-
них студентів сьогодні є інтернет, постає питання 
раціонального використання інтернет-ресурсів на 
заняттях, зокрема пошук викладачами методів 
їх застосування під час викладання навчальних 
дисциплін. Особливістю інформаційних техно-
логій є вільний доступ до необхідної інформації, 
пошук нових знайомств, ознайомлення із крає- 
та країнознавчим матеріалом, перегляд фільмів, 
відео, тренінгів, участь у конференціях, конкурсах 
тощо. Тому застосування інтернет-ресурсів для 
вивчення іноземної мови в аудиторії стає значу-
щим для формування професійної іншомовної 
компетентності майбутнього фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням формування професійної іншомовної 
компетентності майбутнього фахівця цікавилися 
такі вітчизняні та закордонні науковці, як: А. Білі-
ченко, Ю. Будас, Д. Демченко, Н. Сорокіна, Н. Кос-
тенко, І. Кухта, І. Секрет, Г. Іванчук, M. Bernavskaya, 
B. Ospanova, T. Timokhina, N. Kassenova, 
S. Savignon та інші. Застосування інтернет-ресур-
сів для формування професійної іншомовної ком-
петентності вивчали Н. Гадайчук, С. Никипорець, 
Л. Романенко, О. Токменко, О. Шумський. Незва-
жаючи на вагомий внесок перелічених дослідни-
ків, проблема формування іншомовної комуніка-
тивної компетентності залишається актуальною, 
адже вимоги до виконання професійних завдань 
на місці праці постійно зростають.

Мета статті – обґрунтування ефективності 
застосування інтернет-ресурсів для формування 
іншомовної комунікативної компетентності май-
бутнього фахівця.

Виклад основного матеріалу. Спершу розгля-
немо сутність терміна «компетентність». Відповідно 
до Закону України «Про освіту» («Відомості Верхо-
вної Ради України», 2017 р., № № 38–39, ст. 380), 
компетентність детермінується як «динамічна ком-
бінація знань, умінь, навичок, способів мислення, 
поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 
визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подальшу навчальну 
діяльність» [5]. Отже, наявність компетентності вка-
зує на спроможність особистості реалізуватись у 
професійній сфері лише завдяки знанням і набутим 
на практиці вмінням для ефективної подальшої вза-
ємодії з іншими суб’єктами діяльності в певній сфері.

Комунікативний підхід до професійної підго-
товки фахівця стає основоположним у закладах 
вищої освіти. Комунікативна компетентність роз-
глядається як основна якість сучасної людини, прі-
оритетним завданням якої є вирішення професій-
них питань шляхом вербального та невербального 

спілкування [3]. Здатність мовця використовувати 
знання з історії, культури, звичаїв та традицій не 
лише рідної країни, а й країни, мова якої вивча-
ється, уміння вести діалог, слухати співрозмов-
ника й ставити себе на його місце, сприймати та 
розуміти іншу думку, використовувати професійну 
чи повсякденну лексику для налагодження між-
культурного діалогу відповідно до комунікатив-
ної ситуації, встановлювати певні цілі діалогу та 
вміння їх досягати − усе це свідчить про високий 
рівень комунікативної компетентності фахівця. 

І. Кухта розглядає іншомовну комунікативну 
компетентність як «комплекс знань, умінь, нави-
чок, які дозволяють успішно використовувати іно-
земну мову як у професійній діяльності, так і для 
самоосвіти й саморозвитку особистості» [3, с. 29]. 
Н. Костенко, аналізуючи наукові дослідження щодо 
цього поняття, систематизує його сутність як «здат-
ність установлювати й підтримувати професійні 
контакти з людьми іншомовного середовища» [4].

Досвід вивчення та викладання іноземної мови, 
а також вивчення праць дослідників із цього питання 
дозволяє детермінувати іншомовну професійну 
компетентність як невід’ємну якість фахівця сьо-
годення, професійно-особистісне утворення, 
сформоване на основі вмінь і навичок спілкування 
іноземною мовою з урахуванням культурної при-
належності та цінностей кожного учасника діалогу.

Серед пріоритетних інструментів формування 
іншомовної комунікативної компетентності – 
вивчення іноземної мови для професійних цілей. 
З-поміж основних завдань даної дисципліни фор-
мування у студентів професійно орієнтованих 
комунікативних компетенцій для забезпечення 
іншомовного спілкування у професійному середо-
вищі, практичного розуміння соціокультурних про-
блем для результативної діяльності в культурному 
розмаїтті професійних ситуацій. 

У документі «Про Національну стратегію роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 р.» зазна-
чено, що «пріоритетом розвитку освіти є впрова-
дження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій <…> для забезпечення якості та ефек-
тивності освіти, підготовки молодого покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [5].

Поширеність, доступність і невід’ємна якість 
інформаційно-комунікаційних технологій зобов’я- 
зують систему вищої освіти інтегрувати ці тех-
нології в освітній процес. Безумовно, інтегра-
ція інтернет-ресурсів у навчальну парадигму є 
досить актуальною сьогодні, адже такі ресурси 
є безцінними, постійно оновлюються і наповню-
ються новим змістом для освіти й самоосвіти 
людей, пошуку нової реальності життя людей 
та їхній дій у побутових і професійних ситуаціях 
[6]. Саме завдяки використанню інтернет-ресур-
сів у навчанні формуються такі практичні вміння 
іноземної мови:
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 – уміння монологічного та діалогічного мов-
лення шляхом перегляду професійно орієнтованих 
відео відповідно до ситуації, наближеної до про-
фесійної діяльності, програвання певної ситуації 
через інтерактивні методи навчання (role-plays, 
presentations, case studies);

 – уміння аудіювання завдяки прослуховуванню 
записів для засвоєння активної тематичної лексики;

 – уміння ведення письмової документації за 
допомогою інтернет-ресурсів, розроблених для 
вивчення необхідних виразів та кліше;

 – уміння аналізувати та вдосконалювати соціо-
культурні навички з метою уникнення міжкультур-
них конфліктів шляхом перегляду спеціально роз-
роблених відеороликів;

 – уміння самостійного вивчення лексичного 
та граматичного матеріалу, відповідно до рівня 
студента; уміння самоаналізу та корекції.

Для практичного наведення способів засто-
сування інтернет-ресурсів та формування у сту-
дентів вищезгаданих умінь покажемо, як можна 
використовувати різні інтернет-сайти для форму-
вання іншомовної комунікативної компетентності 
в аудиторії.

Як приклад візьмемо студентів другого курсу 
Національного університету «Львівська політех-
ніка» напряму підготовки 291 «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та регіональні студії». 
Відповідно до навчального плану дисципліни 
«Іноземна мова 1, ч. 3», вивчається тема «Про-
блеми довкілля», виділено 26 годин на аудиторну 
роботу. Серед умінь, які передбачаються для 
закріплення, такі: 

 – уміння монологічного мовлення на теми: 
довкілля; забруднення довкілля; глобального 
потепління; природних і техногенних катастроф;

 – уміння аудіювання на тему «Зростання насе-
лення планети Земля»;

 – уміння читання, перекладу і переказу тема-
тичних текстів; 

 – уміння письмової та усної презентації на одну 
із запропонованих тем;

 – закріплення умінь граматичного матеріалу: 
неозначені форми дієслова: інфінітив, функції 
інфінітива в реченні.

Відповідно до плану практичних занять реко-
мендовано таку навчальну літературу: 1. Д. Тур-
чин. English for International Relations / Англійська 
мова для міжнародних відносин: навчальний посіб- 
ник для студентів вищих навчальних закладів.  
2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова Книга, 
2011. 256 с. 2. Pilbeam A. Market Leader: Working 
Across Cultures. Pearson, Longman Education Lim-
ited, 2010. 96 p.

Аудиторні заняття з метою вивчення теми 
проводились у групі із 12 студентів, серед яких 
8 студентів володіють англійською мовою на рівні 
В1 та 4 – В2, згідно із Загальноєвропейськими 
рекомендаціями мовної освіти. З метою уріз-

номанітнення загальної методики навчання та 
мотивації студентів до кращого засвоєння матері-
алу, а також вивчення іноземної мови було прове-
дено опитування серед студентів для визначення 
доцільності застосування інтернет-ресурсів на 
заняттях. Серед запропонованих питань анке-
тування були такі: Чи вважаєте інформаційну 
мережу інтернет інструментом для вивчення 
іноземної мови?; Чи доцільним є застосування 
інтернет-ресурсів в аудиторії?; Чи мотивуватиме 
Вас застосування інтернет-ресурсів в аудиторії? 
83% респондентів підтримали цю ініціативу та 
наголосили на зацікавленні щодо інтернет-ресур-
сів, тоді як 2 студентів вагались через нижчий 
рівень володіння мовою.

Не відходячи від програми та поставлених 
завдань, з метою якісної підготовки до складання 
кредиту з дисципліни й урахуванням уподобань 
студентів заняття проводились так:

Тема: Проблеми довкілля. Enviromental Issues:
1. Lead-in stage: Comment on the following: 1, 2, 3.
2. Pre-reading stage; Essential vocabulary on the 

topic: a table with the new words (a word – a defin-
ition – a translation).

3. Reading stage: Read the text (there are usually 
more than one text) and then mark the following 
statements as true or false.

4. Post-reading stage: do the following exercises 
for the vocabulary consolidation.

5. Essential grammar: do the following exercises 
on Infinitive. 

Тут, відповідно до рівня володіння студентом 
іноземною мовою, крім вправ із підручників, запро-
понованих навчальним планом, використовува-
лись вправи із сайту: https://www.englishtestsonline.
com/eng l i sh -g rammar - tes ts / in te rmed ia te / ;  
ht tps:/ /www.engl ishtestsonl ine.com/engl ish-
grammar- tests /upper- in termediate-engl ish- 
grammar-tests/. Вибір даного сайту зумовлений 
диференційованим підходом до укладання вправ, 
наявністю варіантів відповідей на вибір, що сти-
мулює студентів до аналізу інформації, а також 
наявністю підказок у разі неправильної відповіді.  
Наведемо приклад ще одного вебсайту для вивчення  
граматики з урахуванням диференційованого під-
ходу: www.engvid.com/englishgrammar/. Студентам 
рекомендовано перегляд відео із граматики в рам-
ках самостійної роботи та виконання тесту з його 
завершення.

6. Pre-listening stage: read the following 
statements and comment on them.

7. Listening stage: Listen to the recording and do 
the following exercises: choose the correct answer; 
listen again and fill in the gaps.

8. Post-listening stage: the students are divided 
into pairs or groups and act out a conversation based 
on the recording:

Student A: You are calling from <…>.
Student B: You work for <…> (or more students). 

http://www.engvid.com/englishgrammar/
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Доповненням на цьому етапі за вибором сту-
дентів служить інтернет-програма для вивчення 
іноземної мови BBC Learning English. Студенти 
віддають перевагу цій програмі, оскільки укла-
дачі постійно оновлюють її змістове наповнення, 
зокрема різні теми для обговорення секції 6 Minute 
English. Ведучі не лише обговорюють якусь тему, 
а й виокремлюють зазвичай шість тематичних слів 
чи виразів, дають їм визначення та презентують їх 
уживання в комунікативній ситуації. Для кращого 
ознайомлення з повсякденною лексикою рекомен-
дуємо секцію The English We speak. Кожне нове 
повідомлення містить одну фразу чи ідіому для 
обговорення. Наприклад, Talk the talk чи Out with 
the old, in with the new, яка обговорюється веду-
чими для кращого її сприйняття та розуміння.

9. Video watching stage. 
На цьому етапі продовження вивчення теми 

“Environmental Issues” заслуговує на увагу ще один 
вейсайт:  www.tedtalks.com/education. Варто зазна-
чити, що для студентів із вищим рівнем володіння 
англійською мовою перегляд відео проводиться 
без субтитрів, на відміну від слабших студентів. 
Відео “A creative approach to climate change” допо-
внювалось розробленими викладачем вправами 
для кращого засвоєння лексики та матеріалу зага-
лом на зразок: 1. Answer the following questions on 
the video. 2. Fill in the gaps. 3. Insert the appropriate 
prepositions. 4. Translate the sentences into Ukrainian. 

10. Speaking stage. Express your point of view: 
answer and discuss the following questions. Do 
research if necessary. Hold a debate within your group. 
Use phrases for debating. Пропонувалось вико-
ристання певних вебсайтів для вивчення сталих 
виразів і кліше для проведення дебатів, зокрема: 
https://www.myenglishteacher.eu/blog/category/ 
learn-english/. Цей сайт вирізняється своєю доступ- 
ністю, а також у секції Speaking можна ознайо-
митися з культурознавчими аспектами вивчення 
іноземної мови з метою уникнення міжкультурних 
непорозумінь.

11. Writing stage. Write a report on the latest 
domestic or world news. 

Для виконання цього завдання студенти від-
відують такі вебсайти, як www.euronews.com, або 
інтернет-програму BBC Learning English, зокрема 
секції News Report, News review, Words in the news.

На цьому етапі можна запропонувати студен-
там зробити презентацію, наприклад, на тему: 
Humankind will be able to solve the environmental 
issues in the nearest future. The ways we propose are 
the following <…>. Для виконання цього завдання 
варто переглянути відео для кращого розуміння 
сталих виразів і етапів проведення презента-
ції на сайті www.youtube/presentationbeginnings/
Joshua Durey. Автор представляє низку відео із 
субтитрами, а також дає досить чіткі рекомендації 
для ефективного проведення презентації.

Отже, використання інтернет-ресурсів під 
час вивчення іноземної мови для професійних 
цілей служить не тільки засобом модернізації 
навчання, а й інструментом мотивації до пошуку 
та вивчення нового, сприяє розвитку вміння від-
бирати інформацію, оцінювання, аналізу та вирі-
шення іншомовних комунікативних проблем, 
підвищує їхній рівень комунікативної культури, 
мотивує до поваги до комунікативних і поведін-
кових цінностей, заохочує до самоосвіти та само-
вдосконалення впродовж життя.

Висновки. На основі вищесказаного можна 
зробити висновок, що використання інтернет-
ресурсів в аудиторії є якісним доповненням 
навчального процесу з метою його модернізації, 
інструментом для мотивації студентів до викорис-
тання цього ресурсу не лише з розважальною, а й 
з освітньою метою. Проте зазначимо, що в освіт-
ньому процесі інтернет не можна розглядати як 
основний компонент навчання, а лише як додат-
ковий складник за вибором та чітким контролем 
викладача для досягнення навчальних цілей. 

До напрямів подальшого дослідження відно- 
симо створення інтернет-платформ для науково-
педагогічних працівників у системі вищої та після- 
дипломної освіти з метою співпраці з роботодав-
цями, виявлення актуальних проблем у профе-
сійній діяльності для їх подальшого опрацювання 
та модернізації змістового наповнення дисциплін. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Модернізація української вищої освіти відбува-
ється в умовах євроінтеграційних процесів, зміни 
світоглядних орієнтацій у суспільстві, розширення 
громадянської, національної свідомості, духовних 
пріоритетів і спрямована насамперед на якість 
підготовки сучасних фахівців, зокрема вчителів, 
які становлять велику кагорту духовного про-
шарку української нації. Зазначені положення є 
ключовими в концептуальних основах Національ-
ної доктрини розвитку освіти України у ХХI ст., у 
законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р., Концепції розвитку педагогічної 
освіти й ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі якості освіти, зокрема професійної під-
готовки майбутніх фахівців, присвячено багато 
праць як вітчизняних, так і закордонних учених. 
Зокрема, створення та впровадження систем 
управління якістю в закладах вищої освіти висвіт-
лювали В. Бєлов, В. Логачов, В. Луговий, Ж. Тала-
нова; оцінювання якості в контексті психолого-
педагогічних підходів – О. Вознюк, О. Дубасенюк, 
В. Кремень; системний підхід оцінювання якості 
підготовки фахівців був предметом дослідження 
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У статті здійснено теоретичний аналіз 
нормативно-правової бази системи освіти 
України. Євроінтеграційні освітні процеси 
зумовили зміни світоглядних орієнтацій 
у суспільстві, розширення громадянської, 
національної свідомості, духовних пріорите-
тів, спрямували вітчизняну вищу освіту на 
шлях забезпечення якості професійної підго-
товки сучасних фахівців, зокрема вчителів. 
Орієнтація на концепт якості в українській 
системі вищої освіти розпочалася з ратифі-
кацією Болонських угод. Основні положення 
щодо забезпечення якості вищої освіти в 
Україні й якості професійної підготовки май-
бутніх фахівців як складової частини сис-
теми професійної освіти відображено в низці 
нормативно-правових документів і актів. 
Важливим чинником, який впливає на якість 
професійної підготовки майбутніх учителів 
у закладах вищої освіти, є освітній процес, 
який, згідно із Законом України «Про вищу 
освіту», окреслюється як інтелектуальна, 
творча діяльність у сфері вищої освіти і 
науки, яку провадять у закладі вищої освіти 
через систему науково-методичних і педа-
гогічних заходів, яка спрямована на передачу, 
засвоєння, примноження і використання 
знань, умінь та інших компетентностей 
в осіб, що навчаються, а також на форму-
вання гармонійно розвиненої особистості. 
Немаловажним чинником, який безпосеред-
ньо впливає на якість професійної підго-
товки майбутніх учителів є якісна освітня 
програма, вимоги до якої детально прописані 
в низці нормативних документів. Визначаль-
ним для якісної професійної підготовки май-
бутніх учителів є положення щодо системи 
забезпечення якості вищої освіти. У норма-
тивно-законодавчих актах задекларовано 
мету розбудови та функціонування системи 
забезпечення якості української освіти, 
окреслено загальні засади, чітко та повно 
сформульовано її складові частини. Удоско-
налення системи педагогічної освіти для 
створення бази підготовки педагогічних пра-
цівників нової генерації є засадничою метою 
Концепції розвитку педагогічної освіти. 
Ключові слова: нормативно-правова база, 
професійна підготовка, якість вищої освіти, 
внутрішня система, зовнішня система.

The article deals with the theoretical analysis of 
the regulatory and legal framework of the system 
of education of Ukraine. Eurointegration educa-
tional processes have caused the changes in 
worldview orientations in the society as well as 
the rise in civic and national consciousness, and 
moral priorities; have directed domestic higher 
education towards ensuring quality of profes-
sional training of modern specialists, including 
teachers. The orientation to the concept of qual-
ity in the Ukrainian system of higher education 
has started with the ratification of the Bologna 
agreements. Core provisions of ensuring qual-
ity of higher education in Ukraine and quality 
of professional training of future specialists as 
a constituent part of the system of professional 
education are reflected in a range of regulatory 
legal documents and acts. 
An important factor influencing quality of teacher 
training in higher educational institutions is an 
educational process that, according to the Law 
of Ukraine on Higher Education, is defined as 
intellectual and creative activity in the field of 
higher education and science that is conducted 
in a higher educational institution via the system 
of scientific/methodological and pedagogical 
events and is aimed at transmitting, acquiring, 
enhancing and using knowledge, skills and other 
competencies in students; and is also directed 
at building a harmoniously developed personal-
ity. Another important factor influencing quality 
of teacher training directly is a qualitative edu-
cational programme with detailed requirements 
in a number of regulatory documents. The pro-
vision on quality assurance of higher education 
is crucial for qualitative teacher training. The 
purpose of building and functioning of the sys-
tem of quality assurance of Ukrainian education 
is determined in regulatory legal acts; general 
provisions are defined and constituent parts are 
clearly and fully formulated there. The improve-
ment of the system of pedagogical education in 
order to create the basis for training pedagogical 
workers of a new generation is a fundamental 
aim of The Concept of Pedagogical Education 
Development.
Key words: regulatory and legal framework, 
professional training, quality of higher education, 
internal system, external system.
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О. Локшиної, О. Сисоєвої; різні аспекти професій-
ної підготовки майбутніх учителів досліджували 
В. Андрущенко, Н. Бібік, С. Гончаренко, О. Яро-
шинська й ін. Проте багато питань ще залиша-
ються відкритими та потребують комплексного 
дослідження. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вища школа виконує важ-
ливу суспільну місію та соціальне державне 
замовлення – формує інтелектуальний потенціал 
української держави, забезпечує висококваліфіко-
ваними фахівцями різні сфери народного госпо-
дарства. Важливу роль у сталому розвитку укра-
їнської держави відіграє вчитель. Високі вимоги 
до вчителя об’єктивно відображають сутність його 
діяльності як інтегральної і соціально значущої в 
суспільстві. Сучасний учитель має виступати сві-
домим суб’єктом педагогічного процесу й актив-
ним діячем соціального та наукового прогресу 
[3, с. 3]. Тому особливої значущості набуває про-
блема підвищення ефективності та якості педаго-
гічної освіти, зокрема забезпечення якості профе-
сійної підготовки майбутніх учителів.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу нор-
мативно-правової бази системи освіти України, 
основні законодавчі акти якої мають безпосеред-
ній вплив на забезпечення якості професійної під-
готовки майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тен-
денції суспільного розвитку України потребують 
переходу вищої школи до нової концепції підго-
товки майбутніх педагогів, яка першочергово спря-
мована на вдосконалення її якості, що вмотивовує 
процеси інтегрування, підвищення рівня професі-
оналізму, компетентності й інтелектуальної куль-
тури вчителя. Ключовою парадигмою сучасної 
освіти стає її орієнтація на особистість [1, с. 13]. 
Перед сучасною вищою педагогічною освітою 
постало досить складне завдання: зберегти всі 
позитивні здобутки та досвід української освіти і 
збагатити його інноваційними досягненнями євро-
пейських освітніх середовищ, гармонійно узгодити 
їх з українськими [8, с. 31].

Зауважимо, що спрямованість на концепт 
якості в українській системі вищої освіти розпо-
чалася з ратифікацією Болонських угод. Основні 
положення щодо забезпечення якості вищої освіти 
в Україні та якості професійної підготовки майбут-
ніх фахівців як складової частини системи профе-
сійної освіти відображено в низці нормативно-пра-
вових документів і актів.

У системі української вищої освіти відбулося 
багато змін і перетворень для впровадження діє-
вих процедур забезпечення якості в контексті під-
готовки майбутніх фахівців. Зазначимо, що ще у 
2007 р. Міністерство розробило «План дій щодо 
забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції 
в європейське і світове співтовариство на період 

до 2010 р.». План передбачав здійснення широ-
кого спектра заходів, спрямованих на підвищення 
якості вищої освіти, упорядкування мережі закла-
дів вищої освіти й управління нею, запровадження 
трирівневої системи вищої освіти, створення Наці-
онального акредитаційного центру, розроблення 
і запровадження постійно діючого моніторингу 
якості вищої освіти тощо [2, с. 28]. Проте, як зазна-
чають науковці (Л. Пономаренко, Н. Стельмах, 
С. Пєєва, Л. Айвазова, П. Рогова й ін.), намічений 
план не був виконаний, що призвело до багатьох 
проблем щодо забезпечення якості освіти та її гар-
монізації в освітньому просторі європейських країн.

Окрім того, варто наголосити, що поняття «якість 
вищої освіти» у нормативній документації України 
з’явилось з ухваленням Закону «Про вищу освіту» 
у 2002 р. : «<…> Якість вищої освіти – сукупність 
якостей особи з вищою освітою, що відображає її 
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, 
соціальну спрямованість і обумовлює здатність 
задовольняти як особисті духовні і матеріальні 
потреби, так і потреби суспільства» [4, с. 134]. 
У 2014 р. у новій редакції Закону України «Про 
вищу освіту» було передбачено створення гар-
монізованої системи внутрішнього забезпечення 
якості, що набула форми «системи забезпечення 
вищими навчальними закладами якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти» [7, с. 39].

На наше переконання, важливими норма-
тивно-правовими актами, які спрямовані на забез-
печення якості професійної підготовки майбут-
ніх учителів, є базові закони для системи вищої 
освіти України – Закон «Про освіту» від 28 вересня 
2017 р. та Закон України «Про вищу освіту» від 
1 липня 2014 р. Ці закони є вагомим інструмен-
том нормативно-правого регулювання забезпе-
чення якості в системі освіти. Закон «Про освіту» 
не визначає всіх деталей того, як відбуватиметься 
процес здобуття освіти та підвищення її рівня, 
натомість окреслює основні принципи функціону-
вання української освітньої галузі. Закон України 
«Про освіту» зі змінами від 16 липня 2019 р. визна-
чає мету освіти – «усебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних зді-
бностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, вихо-
вання відповідальних громадян, які здатні до сві-
домого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству, 
збагачення на цій основі інтелектуального, еконо-
мічного, творчого, культурного потенціалу україн-
ського народу, підвищення освітнього рівня грома-
дян задля забезпечення сталого розвитку України 
та її європейського вибору» [5].

Зокрема, у ст. 1, р. 1 даного Закону зазна-
чено, що якість освіти – відповідність резуль-
татів навчання вимогам, установленим законо-
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давством, відповідним стандартом освіти та/або 
договором про надання освітніх послуг, а якість 
освітньої діяльності – рівень організації, забезпе-
чення та реалізації освітнього процесу, що забез-
печує здобуття особами якісної освіти та відпо-
відає вимогам, встановленим законодавством  
та/або договором про надання освітніх послуг.

Важливим чинником, який впливає на якість 
професійної підготовки майбутніх учителів, є освіт-
ній процес у закладах вищої освіти. Закон України 
«Про освіту» (ст. 1) визначає освітній процес як 
систему науково-методичних і педагогічних захо-
дів, спрямованих на розвиток особистості шляхом 
формування та застосування її компетентностей. 
Зауважимо, що термін «освітній процес» деталь-
ніше розтлумачено в Законі України «Про вищу 
освіту». Зокрема, у ст. 47 Закону України «Про 
вищу освіту» освітній процес окреслюється як 
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, яку провадять у закладі вищої освіти 
(науковій установі) через систему науково-мето-
дичних і педагогічних заходів, яка спрямована на 
передачу, засвоєння, примноження і використання 
знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно 
розвиненої особистості. 

Головною метою освітнього процесу вищої 
школи є формування гармонійно розвиненої квалі-
фікованої особистості фахівця, зокрема й майбут-
нього вчителя. Поняття «освітній процес» є бага-
тогранним і комплексним, охоплює в широкому 
значенні різні елементи, серед яких: форма здо-
буття освіти; рівні освіти; форми організації освіт-
нього процесу, методи, засоби; взаємодія учасни-
ків освітнього процесу тощо.

Визначальним чинником для якісної профе-
сійної підготовки майбутніх учителів є положення 
щодо системи забезпечення якості вищої освіти. 
Так, у Законі України «Про освіту» на законо-
давчому рівні задекларовано мету розбудови та 
функціонування системи забезпечення якості 
освіти в Україні. Зокрема, у ч. 1, ст. 41 визначено, 
що метою розбудови та функціонування системи 
забезпечення якості освіти є: гарантування якості 
освіти; формування довіри суспільства до системи 
та закладів освіти, органів управління освітою; 
постійне та послідовне підвищення якості освіти; 
допомога закладам освіти й іншим суб’єктам освіт-
ньої діяльності в підвищенні якості освіти.

Водночас Закон України «Про освіту» (ч. 2, ст. 41) 
щодо складових частин системи забезпечення 
якості освіти окреслює загальні засади, а в Законі 
України «Про вищу освіту» чітко та повно сфор-
мульовано складники. Так, згідно зі ст. 16 Закону 
України «Про вищу освіту», система забезпечення 
якості вищої освіти в Україні охоплює: 1) системи 
забезпечення закладами вищої освіти якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості); 2) системи 
зовнішнього забезпечення якості освітньої діяль-
ності закладів вищої освіти та якості вищої освіти; 
3) системи забезпечення якості діяльності Націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої 
освіти і незалежних установ оцінювання та забез-
печення якості вищої освіти.

Немаловажним чинником, який безпосередньо 
впливає на якість професійної підготовки майбут-
ніх учителів, є якісна освітня програма. Відповідно 
до ст. 10 Закону України «Про вищу освіту», стан-
дарт вищої освіти визначає такі вимоги до освіт-
ньої програми: 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний 
для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 
2) перелік компетентностей випускника; 3) норма-
тивний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; 
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  
5) вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; 6) вимоги про-
фесійних стандартів (у разі їх наявності).

Також важливою складовою частиною якісної 
професійної підготовки майбутніх учителів є прак-
тична підготовка (педагогічна практика). Основні 
засади практичної підготовки майбутніх фахів-
ців визначено у ст. 51 Закону України «Про вищу 
освіту», яка має назву «Практична підготовка осіб, 
які навчаються у вищих навчальних закладах». 
Зокрема зазначено таке: 1. Практична підготовка 
осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, здій-
снюється шляхом проходження ними практики на 
підприємствах, в установах та організаціях згідно 
з укладеними закладами вищої освіти договорами 
або в їхніх структурних підрозділах, що забезпе-
чують практичну підготовку. 2. Керівники підпри-
ємств, установ і організацій зобов’язані забезпе-
чити створення належних умов для проходження 
практики на виробництві, дотримання правил і 
норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої 
санітарії відповідно до законодавства. 3. Прохо-
дження практики студентом здійснюється відпо-
відно до законодавства.

Окрім того, вагоме значення для змісту педа-
гогічної освіти має те, що Закон розроблено 
з урахуванням переходу системи вищої освіти до 
впровадження Національної рамки кваліфікацій, 
яка є основою для розроблення й модернізації 
цілої низки документів, які визначають розвиток і 
якість вищої освіти відповідно до вимог європей-
ських стандартів із забезпечення якості, а також 
має забезпечити можливість реалізації системних 
реформ у суспільстві [6, с. 127–131].

Важливим нормативним документом, у якому 
було започатковано реформу систем забез-
печення якості освіти, є Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 
У Національній стратегії сформульоване нагальне 
завдання розроблення системи показників якості 
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освіти на національному рівні, які відобража-
ють умови, процеси й освітні результати. Головні 
завдання полягають в оновленні цілей і змісту 
освіти на основі компетентнісного підходу й осо-
бистісної орієнтації, урахуванні світового досвіду 
та принципів сталого розвитку; забезпеченні сис-
темного підвищення якості освіти на інновацій-
ній основі, сучасного психолого-педагогічного та 
науково-методичного супроводження освітнього 
процесу; створення безпечного освітнього серед-
овища; узгодження мережі закладів вищої освіти 
і системи управління вищою освітою з потребами 
розвитку національної економіки та запитами 
ринку праці; залучення роботодавців до співпраці 
з освітніми закладами, зокрема до участі в розро-
бленні стандартів вищої освіти, організації прохо-
дження практики студентами тощо [10].

Наступним важливим нормативно-правовим 
актом, який безпосередньо спрямований на забез-
печення якості професійної підготовки майбутніх 
учителів, є Концепція розвитку педагогічної освіти 
від 16 липня 2018 р. № 776. Метою Концепції роз-
витку педагогічної освіти (далі – Концепція) є вдо-
сконалення системи педагогічної освіти для ство-
рення бази підготовки педагогічних працівників 
нової генерації, створення умов для залучення до 
педагогічної діяльності фахівців інших професій, 
забезпечення умов для становлення і розвитку 
сучасних альтернативних моделей безперервного 
професійного й особистісного розвитку педаго-
гів, які стануть ключовою  умовою впровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 р. [9]. Отже, 
Концепція розвитку педагогічної освіти є логіч-
ним продовженням і відображає ключові тенден-
ції основної реформи Міністерства освіти України 
й уряду нашої держави – упровадження «Нової 
української школи».

Зокрема, у Концепції окреслено виклики, які 
постають перед сучасною педагогічною освітою 
в контексті якісної підготовки висококваліфікова-
них учителів, адже на шляху розвитку інформа-
ційного суспільства якісна освіта стає одним із 
головних чинників успіху, а педагог є водночас і 
об’єктом, і провідником позитивних змін [9]. Окрім 
того, визнано певні перешкоди на шляху до ство-
рення якісної системи підготовки та професійного 
розвитку педагогів, а саме: 1) розпорошення від-
повідальності між різними інституціями за різні 
етапи становлення й професійного розвитку педа-
гога; 2) проблеми поєднання у програмі підготовки 
опанування обраної предметної спеціальності 
з аспектами її викладання, а також урахування 
міждисциплінарних зв’язків; 3) недостатня обізна-
ність педагога з методами дослідницької діяль-

ності на рівні свого робочого місця або відсутність 
усвідомлення її необхідності; 4) недостатня розви-
неність системи розподілу специфічних ролей між 
членами педагогічного колективу [9].

Висновки. Варто зауважити, що професійна 
підготовка майбутніх учителів у контексті забезпе-
чення якості має відповідати суспільним запитам, 
сформульованим у професійних і освітніх стандар-
тах, ураховувати європейські та світові тенденції, 
рекомендації впливових міжнародних організацій 
щодо підготовки педагогів. 

Отже, здійснивши аналіз нормативно-правової 
бази, можемо констатувати, що планомірне вті-
лення її положень у систему вищої освіти сприяє 
забезпеченню якості професійної підготовки май-
бутніх учителів. Подальшого дослідження потре-
бує проблема вдосконалення змісту професійної 
підготовки майбутніх учителів як важливого чин-
ника забезпечення якості. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На початку 80-х рр. А. Петровським і В. Петров-
ським був сформульований певний підхід, що 
пропонує інтерпретувати поняття особистість як 
здатність індивіда сприяти змінам певних аспек-
тів індивідуальності інших людей, бути суб’єктом 

змін у свідомості оточення через свою представ-
леність у ньому. В основу розробленої авторами 
концепції персоналізації був покладений прин-
цип відображеної суб’єктності, що виходить із 
презумпції активної ідеальної представленості 
однієї людини в життєвій ситуації іншого. Відомо, 
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Педагогічна діяльність як органічна, свідома 
і цілеспрямована частина виховного про-
цесу – одна з найважливіших функцій суспіль-
ства. Для того щоб ефективно впливати 
на учнів, вступати з ними у виховні вза-
ємодії, стимулювати їхню самодіяльність, 
необхідно глибоке знання законів, за якими 
відбувається процес засвоєння знань, умінь 
і навичок, формування ставлення до людей 
і явищ світу. Педагогу необхідно навчитися 
користуватися цими знаннями на прак-
тиці, оволодіти досвідом, майстерністю, 
мистецтвом їх умілого застосування. Імідж 
учителя в навчально-виховному процесі посі-
дає перше місце, і ті чи інші властивості 
його будуть збільшувати або зменшувати 
навчально-виховний вплив. Учитель – не 
тільки професія, зміст якої – передавати 
знання, а відповідна місія формування осо-
бистості, утвердження людини в людині.
У статті висвітлено вплив педагогічної 
спадщини В. Сухомлинського на формування 
педагогічного іміджу. Акцентовано увагу 
на необхідності та можливості викорис-
тання його спадщини в сучасній педагогіці. 
Доведено, що педагог надавав вагоме зна-
чення питанням формування іміджу вчителя 
школи. Обґрунтована актуальність фор-
мування готовності майбутніх учителів до 
формування позитивного педагогічного імі-
джу. Визначено сутність поняття «імідж», 
проаналізовано педагогічну спадщину В. 
Сухомлинського, що містить практичні 
поради щодо формування педагогічного 
іміджу вчителя. Доведено важливість фор-
мування позитивного педагогічного іміджу 
в майбутніх учителів, адже це сприятиме 
покращенню навчально-виховного процесу. 
У статті підкреслюється важливість пев-
них вимог і особливостей професійних педа-
гогів, як-от: любов до чужих дітей, емоційна 
сумісність з дітьми. У статті розкрито 
основні вимоги до вчительської професії 
й умови формування позитивного іміджу 
педагога на основі педагогічного досвіду В. 
Сухомлинського. Обґрунтовано можливості 
втілення педагогічних ідей та положень, 
сформульованих В. Сухомлинським за часів 
його педагогічної роботи, у сучасну прак-
тику вчителя. Науковий пошук дав можли-
вість виокремити провідні напрями роботи 
в різних типах освітніх закладів для форму-
вання іміджу сучасного вчителя.
Ключові слова: сучасний педагог, педаго-
гіка В. Сухомлинського, імідж педагога, осо-
бистість учителя, педагогічна діяльність, 
професійна характеристика педагога, 
освітній процес.

Pedagogical activity as an organic, conscious 
and purposeful part of the educational process 
is one of the most important functions of society. 
In order to effectively influence pupils, engage 
in educational interactions with them, stimulate 
their independent activity, a deep knowledge of 
the laws regulating the process of assimilating 
knowledge, acquiring abilities and skills, forming 
attitudes towards people and the phenomena is 
required. The educator needs to learn how to use 
this knowledge in practice, to master the expe-
rience, art of their skilful application. The image 
of a teacher in the educational process comes 
first, and these or other properties will increase 
or decrease the educational influence. Teacher 
is not only a profession whose content is to trans-
mit knowledge, but a corresponding mission of 
personality formation, affirmation of a person in 
a person.
Immensely hard work of teachers, because chil-
dren constant stimuli. Note very adult could with 
stand such a test, which is communication with 
children. That is why it is so important to profes-
sional pedagogy loved other people’s children, 
was emotionally compatible with them. In the 
article were veal the basic requirements for the 
teaching profession and the conditions of forma-
tion of positive image of the teacher based on 
teaching experience. The formation of a positive 
image is an important problem for the teacher. 
It is no coincidence that some teachers do not 
like children, because they do not meet their part 
of the corresponding perception and understand-
ing. As show researches of scientists-physicians 
of the children’s illness is largely due to the inap-
propriate behavior of teachers. From the nega-
tive attitude of teachers, children 54% more likely 
to get sick than their colleagues friendly to wards 
children. Love for children is the main prerequi-
site for teaching activities. Loves kids and pas-
sionate about their work the teacher deliberately 
selects those behaviors that are most appro-
priate for a sense of the dignity of children and 
their actual needs. The image of such a teacher 
are impeccable. It is for the child as a spiritual 
leader, a trusted older friend. His image for a 
longtime, often for life, remains in their memory 
as an everlasting example to follow. Finding 
attractive image – not an end in it self for teach-
ers. However, mastering them is a very important 
personal and professional characteristics, has a 
deep practical sense. A teacher who likes chil-
dren, gets them recognition, has the best chance 
in dealing with them, in the passion of their inter-
ests of the business. 
Key words: teacher V. Suhomlinsky, image, 
teacher’s personality, pedagogical activity, pro-
fessional characteristics, positive.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

91

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

що вчитель, який прагне виховати в дитині добре 
серце, сам повинен бути спрямований до людини, 
дорожити нею, відчувати і розуміти душевний стан 
іншого. «Любов вихователя до вихованців – не 
готове почуття, з яким він прийшов на ниву педа-
гогічної праці. Це невсипуща, важка, захоплююча 
робота», – писав В. Сухомлинський [1, с. 6].

Уся суть даного принципу зводилася до припу-
щення, що динаміка переживань індивіда в умовах 
впливу на нього іншої значущої особистості харак-
теризує не стільки вплив, який чиниться на інди-
віда, скільки саму іншу особу у сприйнятті даного 
індивіда. У зв’язку із цим було виділено й опи-
сано характерний особистісний вплив, який реа-
лізується в міжособистісній взаємодії між людьми 
завдяки наявності в певного суб’єкта унікальних 
особистісних характеристик і приводить до пер-
соналізації одного індивіда іншим. Було показано, 
що такий вплив, названий індивідуально-специ-
фічним, здійснюється за допомогою трансляції 
індивідом людям, що його оточують, не освоєних 
ще ними зразків активності, у яких об’єктивуються 
зазначені особистісні характеристики.

Пропонуючи навмисно або ненавмисно зразки 
своєї активності, особистість певним чином про-
довжує себе в інших і таким чином здійснює пере-
творення їхніх особистісних смислів, поведінки, 
мотивів. Будучи однією з форм процесу ненавмис-
ного наслідування, індивідуально-специфічний 
вплив виходить далеко за рамки традиційного 
розуміння даної психологічної категорії. Гіпоте-
тично зміна структури особистості об’єкта інди-
відуального впливу повинна приводити до зміни 
його поведінки в будь-яких ситуаціях, зокрема в 
тих, де суб’єкт впливу свою активність не демон-
стрував. «У виховній роботі нашої школи протягом 
багатьох років сформувалася система етичних 
бесід з вихованцями, вироблено тематику, скла-
дено посібник з етики для вихователя й етичні 
хрестоматії для читання вихованцями різного віку 
в школі і сім’ї. У нас створено спеціальну етичну 
хрестоматію, яка вмістила дві тисячі оповідань і 
казок повчального характеру. У них розкривається 
багатогранний зміст етики», – зазначав В. Сухом-
линський [2, с. 123]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування позитивного іміджу педагога 
розглядалися багатьма вітчизняними і закордон-
ними фахівцями в галузі педагогіки та психології, 
серед них: Б. Ананьєв, В. Мерлін, С. Рубінштейн, 
Р. Бернс, А. Маслоу, Л. Божович, Л. Виготський, 
Б. Ломов, П. Берд, Л. Браун, Ф. Джефкінс, Н. Гузій, 
А. Морозов, С. Панчук, А. Чебикін, В. Зязюн, 
Н. Кузьміна, А. Макаренко, В. Сухомлинський.

Кожий із педагогів та психологів зазначав осо-
бливості та специфіку роботи педагога, основні 
якості педагога для успішної педагогічної діяль-
ності.

Мета статті – здійснити аналіз літератури та 
розкрити особливості формування позитивного 
іміджу педагога на основі педагогічної спадщини 
В. Сухомлинського.

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
людина активно користується поняттям «імідж» у 
різних обставинах свого життя. Визначення поняття 
«імідж» пояснює, що це загальний механізм діяль-
ності особистості, орієнтований на діяльність, 
являє собою фундаментальну основу психологіч-
ної активності. Інакше кажучи, це образ, що має 
на меті здійснити певний психолого-педагогічний 
вплив на людину. Педагогічний імідж створюється 
згідно із власними уявленнями вчителя про «іде-
ального вчителя», що включає ідеальну манеру 
викладання, спілкування, зовнішнього вигляду, 
активно впливає на формування професійно-педа-
гогічних стосунків учителем з оточенням. У процесі 
формування педагогічного іміджу здійснюється 
формування індивідуального стилю роботи й 
освоєння спеціальних технологій самопрезентації.

За результатами досліджень, здійснених 
С. Петровським і В. Дубовим, були зроблені такі 
висновки.

У присутності індивіда з високим ступенем 
сформованості певних особистісних якостей у 
давно взаємодіючих з ним інших осіб змінюються 
критерії самооцінки, а також оцінки ними інших 
людей з аналогічними показниками.

Дані зміни визначають тенденції розвитку 
смислових утворень контактуючих осіб, які є скла-
довою частиною їхнього загального особистісного 
розвитку.

Суб’єкт ситуативного індивідуально-специ-
фічного впливу, що провокує зміни особистісних 
характеристик інших осіб, водночас є і причиною 
появи в них передумов переходу на новий рівень 
сформованості особистісних характеристик.

Ці висновки знаходять своє підтвердження в 
педагогічній діяльності та формуванні позитивного 
іміджу майбутнього вчителя [4, с. 56–65].

У широкому значенні слова педагог є мислите-
лем, громадським діячем, наставником, який фор-
мує погляди й переконання людей, допомагає їм 
знаходити свої шляхи в житті. Дуже часто педа-
гоги є основоположниками нових суспільних ідей. 
У педагогічному, отже, більш вузькому і безпосе-
редньому значенні, учитель – це фахівець, поклика-
ний проводити навчально-виховну роботу з дітьми.

В. Сухомлинський розвивав і теоретично, і 
на практиці якісний імідж педагогічного колективу 
школи, у якій був директором. Завдяки трива-
лій роботі у школі великий педагог наголошував 
на важливості впливу педагогічного колективу 
на колектив учнів, співробітництва. В. Сухомлин-
ським зазначено, що основний вплив на вихо-
ванців школи здійснюється саме педагогічним 
колективом. Він виявив такі закономірності: чим 
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особистість учителя більше підтримує духовні цін-
ності, які роками накопичені та цінуються в усьому 
педагогічному колективі, тим виразніше учні пере-
ймають ці цінності, є активною силою виховного 
процесу. Основним структурним елементом тво-
рення педагогічного колективу та формування 
учня є колективна думка педагогічного колективу, 
ідеї, якими він живе, та творчість, у якій це все 
виражається [5, с. 562].

У виховній роботі як майбутнього вчителя у 
виші, так і учня у школі варто виділяти три основні 
групи функцій:

І група функцій пов’язана з безпосереднім впли-
вом педагога на учня, як-от: вивчення індивідуаль-
них особливостей його розвитку, його оточення, 
його інтересів; програмування виховних впливів; 
реалізація комплексу методів і форм індивідуаль-
ної роботи; аналіз ефективності виховних впливів. 
Як зазначав В. Сухомлинський, виховання має 
здійснюватися з метою не тільки не зашкодити, 
але й зробити дитину щасливою. Уся практична 
діяльність В. Сухомлинського у школі – якнай-
кращий приклад того, що без віри в дитину, без 
довіри до дитячого колективу всі знання і вміння 
педагога, його методи та прийоми навчання і вихо-
вання неспроможні виховати щасливу дитину.

ІІ група функцій пов’язана з організацією вихо-
вуючого середовища: згуртування колективу; фор-
мування відповідної емоційної атмосфери; вклю-
чення в різні види соціальної діяльності; розвиток 
дитячого самоврядування. На думку В. Сухом-
линського як педагога, один із найважливіших 
обов’язків учителя – розкрити той потенціал, де 
дитина зможе досягти вершини свого розвитку, 
сформувати людську гідність та душу. Ним була 
створена «Азбука моралі», що навчала розуміти 
суть позитивних і негативних якостей особистості 
людини. Дотепер вона використовується як один 
із засобів подолання емоційної неосвіченості. 
В. Сухомлинський закликав відкривати в дитині 
здатність до емпатії, що передбачає формування 
вміння ставити себе на місце іншої людини.

ІІІ група функцій спрямована на корекцію впливу 
різних суб’єктів соціальних відносин дитини: соці-
альна допомога сім’ї; взаємодія з педагогічним 
колективом; нейтралізація негативних впливів 
соціуму. Відповідно до цього, Василь Олександро-
вич пред’являв насамперед дуже високі вимоги 
саме до особистості педагога як керівника й органі-
затора всього навчально-виховного процесу: «Ми 
повинні бути для підлітків прикладом багатства 
духовного життя; лише за цієї умови ми маємо 
моральне право виховувати» [5, с. 565]. В. Сухом-
линський приділяв дуже велику увагу особистіс-
ним якостям учителя, підкреслював важливість 
знань та життєвого досвіду, адже саме це повинно 
стати для дітей мірилом істини та незаперечним 
авторитетом. 

Цікавим є розуміння поняття авторитету 
В. Сухомлинським. На його думку, це не підне-
сення вчителя до певних рангів, не відгородження 
від дітей знаннями чи ерудицією, вимогами суво-
рої дисципліни, чи формальне і авторитарне 
управління дитиною, а навпаки, авторитет може 
сформуватися лише тоді, коли буде постійне духо-
вне спілкування вчителя і дитини, відбудеться вза-
ємопроникнення вчителя і дитини у світ думок, 
почуттів, переживань один одного. «Найважли-
віше джерело виховання почуттів педагога – це 
багатогранні емоційні стосунки з дітьми у друж-
ньому колективі, де вчитель не тільки наставник, 
а й друг, товариш» [5, с. 568].

Ці функції здійснюються у складній і цілеспря-
мованій роботі вчителя. Можливість виконання 
їх визначається суб’єктивними властивостями 
педагога та формує його позитивний педагогіч-
ний імідж. Позитивний імідж учителя в умовах 
навчання посідає перше місце, ті чи інші його 
властивості будуть збільшувати або зменшувати 
виховний вплив навчання.

Роль особистості педагога, вплив його пози-
тивного іміджу на успішність виховного процесу 
вивчали багато дослідників сучасної педагогіки. 
Наприклад, Р. Янкелевич і Р. Юровський зазна-
чають, що педагог будь-якого рівня, будучи осно-
вним генератором духовності між поколіннями, не 
володіє монополією на виховний вплив. Багато-
плановість, нерідко полярність виховних імпульсів 
породжує проблему ефективності, актуальність 
якої зростає з дорослішанням вихованця, раціо-
нально-критичне ставлення якого до навколиш-
нього світу, зокрема і до сприймання навчально-
педагогічної інформації зростає [6, с. 28]. Сила 
виховного впливу визначається найчастіше не 
його спрямованістю (ідеї патріотизму, гуманізму, 
доброчесності), а тим, хто і як впливає. Саме тому 
основним чинником ефективності виховного про-
цесу є викладач. В. Сухомлинський підкреслю-
вав, що «майстер педагогічної справи наскільки 
добре знає азбуку своєї науки, що на уроці, у ході 
навчального матеріалу, у центрі його уваги не 
сам зміст того, що вивчається, а учні, їх розумова 
праця, їх мислення, труднощі їх розумової праці». 

В. Сухомлинський великого значення надавав 
поняттю педагогічного іміджу для формування 
дитячого колективу й особистості в ньому, він нео-
дноразово порушував це питання у своїх творах, 
наголошуючи на негативному впливі авторитар-
ного стилю викладання. В. Сухомлинський опи-
сував, як можна вчити з добром: «Тихий літній 
світанок. Ми з дітьми прийшли на берег ставка. 
На наших очах народжується неймовірна краса – 
вранішня зоря. Але зрозуміти її по-справжньому – 
побачити розумом і відчути серцем – можна лише 
з допомогою поетичного слова. І ось діти чують і 
відчувають найтонші емоційні відтінки слів зоря, 
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світанок, почало світати, небосхил, схід <…>. 
Я розповідаю тут саме складену казку про бога-
тиря, який засіяв макове поле, що ми бачимо на 
сході <…>. Кожний переживає ні з чим не зрівняний 
стан одухотворення; слово в ці миті живе в дитячій 
душі своїм дивовижним тонким життям, саме в ці 
хвилини натхнення красою поетичне слово стає 
для дітей живою, відчутною реальністю думки. 
Чим глибше одухотворює, підносить маленьку 
людину слово, тим більш сприйнятливим, чулим 
до думки стає мозок – у цьому переконали мене 
тисячі спостережень» [7, с. 259].

Позитивний імідж учителя включає в себе не 
лише стиль його поведінки, а й загальну мотива-
цію вчителя до виконання педагогічної діяльності. 
У творах В. Сухомлинського неодноразово звер-
тається увага на способи спілкування вчителя 
з учнями. Він був противником зайвого подраз-
нення нервової системи учнів невиправдано під-
вищеним тоном, знервованістю, перевантаженням 
мовлення вчителя інформацією, був проти непо-
трібних повторень і запитань. Учитель, на думку 
В. Сухомлинського, повинен виконувати з учнем ті 
завдання, які виходять із логіки заняття, а не те, 
на що його підштовхують емоції.

Отже, до вчителя ставляться досить високі 
вимоги, є певні властивості педагога, вчителя, які 
були визначені як основні. Це передусім зазначені 
спеціальні вчительські властивості, до яких відне-
сено наукову підготовку вчителя й особистий учи-
тельський талант.

Друге передбачає педагогічний такт, педаго-
гічну самостійність і педагогічне мистецтво. Учи-
тель повинен бути самостійним, вільним творцем, 
який сам завжди в русі, у пошуку, у розвитку.

Також для формування позитивного іміджу вчи-
теля необхідні певні особистісні морально-вольові 
властивості: неупередженість (об’єктивність), 
уважність, чуйність (особливо до слабких учнів), 
сумлінність, стійкість, витримка, справедливість, 
справжня любов до дітей. Причому суб’єктивні 
властивості педагога виступають саме визначаль-
ними. Любов до дітей та підлітків потрібно відріз-
няти від любові до вчительської професії: можна 
дуже любити дітей, глибоко симпатизувати під-
літкам і водночас бути нездатним до вчительської 
діяльності; можна, навпаки, нічого не мати проти 
вчительської діяльності, віддавати перевагу їй, 
але не мати ні найменшої прихильності ні до дітей, 
ні до підлітків. Отже, лише об’єднання істинної 
любові до дітей і до педагогічної професії забез-
печує професіоналізм учителя.

Важливі для формування позитивного іміджу 
вчителя самоосвіта, прагнення до самовдоскона-
лення, саморозвитку, самореалізації. Ця найваж-
ливіша думка підкреслювалася В. Сухомлинським, 
П. Каптерєвим, П. Блонським, А. Макаренком та 
іншими видатними педагогами і психологами.

Щоб ефективно впливати на дітей, вступати 
з ними у виховні взаємодії, стимулювати їхню 
самодіяльність, необхідно глибоке знання законів, 
за якими відбувається процес засвоєння знань, 
умінь і навичок, формування ставлення до людей 
і явищ світу. Педагогу необхідно навчитися засто-
совувати ці знання на практиці, оволодіти досві-
дом, майстерністю, мистецтвом їх умілого засто-
сування. Педагогічна практика нерідко вимагає 
оцінки ситуації і термінового педагогічного реагу-
вання. На допомогу вчителю приходить інтуїція, що 
являє собою сплав досвіду і високих особистісних 
якостей. У вчительському досвіді виробляється 
вміння вибрати з арсеналу педагогічних якостей 
саме те, що відповідає вимогам даного моменту.

 Сучасне життя вимагає від учителів безпе-
рервної педагогічної освіти і самовдосконалення. 
Здатність творити себе відповідно до соціально-
моральних ідеалів, у яких професійна компетент-
ність, багате духовне життя стали б природними 
умовами людського життя.

Більшість дослідників формування іміджу педа-
гога визначають три періоди: молоді педагоги; педа-
гоги, які вміють багато у виконанні своєї роботи, 
які прагнуть оволодіти педагогічним мистецтвом; 
педагоги-майстри педагогічної праці [9, с. 37].

Основною і постійною вимогою, що висува-
ється до педагога у процесі формування пози-
тивного іміджу, є любов до дітей, до педагогіч-
ної діяльності, наявність спеціальних знань у тій 
галузі, якої він навчає дітей, широка ерудиція, 
педагогічна інтуїція, високорозвинений інтелект, 
високий рівень загальної культури і моральності, 
професійне володіння різноманітними методами 
навчання і виховання дітей, емоційна стабільність, 
уміння донести матеріал до слухачів. Усі ці влас-
тивості не є вродженими. Вони набуваються сис-
тематичною і наполегливою працею, величезною 
роботою педагога над собою.

Дотримання вищезазначених принципів сприя-
тиме успіху педагогічної діяльності вчителя, осно-
вною умовою в такому разі є педагогічний такт. 
Обов’язок учителя – керувати своїми почуттями 
й емоціями, бути прикладом для дітей, адже він 
передає дітям мистецтво поведінки в житті. Неві-
гластво, нетактовне ставлення до дітей у про-
цесі навчання та виховання завдає непоправних 
душевних травм, шкодить навчальному процесу. 
«Будьте доброзичливі!» – одна з найщиріших 
порад В. Сухомлинського вчителям. Важливою 
складовою частиноювиховання є якісні взаємини 
вчителя й учня. У школі неможливо без взаємо-
поваги, доброзичливості та взаємозацікавленості. 
Такі настанови сприяли появі у школі В. Сухом-
линського практики спільних походів, творчості 
та читання віршів, слухання «музики» лісу, річки, 
поля, повітря. Уміння бачити красу – дуже гарний 
елемент позитивного іміджу вчителя.
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Формування позитивного іміджу є важливою 
проблемою для вчителя. Не випадково деяких 
учителів діти не люблять, тому що не бачать 
з їхнього боку відповідного сприйняття і розуміння. 
Як показують дослідження вчених-медиків, хво-
роби дітей багато в чому зумовлені недоцільністю 
поведінки педагогів. У негативно налаштованих 
учителів діти на 54% частіше хворіють, ніж у їхніх 
колег, доброзичливих до дітей. Любов до дітей – 
головна умова педагогічної діяльності. Люблячий 
дітей і захоплений своєю роботою педагог свідомо 
вибирає ті моделі поведінки, які найбільш відпо-
відають почуттю гідності дітей, їхнім актуальним 
потребам. Імідж такого педагога бездоганний. Він 
для дитини як духовний пастир, надійний стар-
ший друг. Його образ надовго, а нерідко на все 
життя залишається в пам’яті дитини як приклад 
для наслідування. Набуття привабливого іміджу – 
не самоціль для вчителя. Однак оволодіння ним 
становить дуже важливу особистісну і професійну 
характеристику, має глибокий практичний зміст. 
Учитель, який подобається дітям, отримує їхнє 
визнання, має кращі шанси у спілкуванні з ними.

Стабільність особистісних якостей педагога від-
бивається на стабільності знань і відносин учнів, 
що свідчить про негативний зворотний зв’язок. 
Позитивний зворотний зв’язок супроводжується 
коливальними явищами і сприяє прискореному 
розвитку учнів, а також свідчить про просування 
педагога до вищих рівнів педагогічної майстер-
ності, педагогічної підготовленості.

Висновки. Педагогічна діяльність як орга-
нічна, свідома і цілеспрямована частина вихов-
ного процесу – одна з найважливіших функцій 
суспільства. Щоб ефективно впливати на учнів, 
вступати з ними у виховні взаємодії, стимулювати 
їхню самодіяльність, необхідне глибоке знання 
законів, за якими відбувається процес засвоєння 
знань, умінь і навичок, формування ставлення 
до людей і явищ світу. Педагогу необхідно навчи-
тися користуватися цими знаннями на практиці, 
оволодіти досвідом, майстерністю, мистецтвом їх 
умілого застосування.

Одним із важливих чинників успішності педа-
гогічної діяльності є особистісні якості педагога. 
Імідж учителя в навчально-виховному процесі 
посідає перше місце, і ті чи інші властивості його 
будуть збільшувати або зменшувати навчально-
виховний вплив. Учитель – не тільки професія, 
зміст якої – передавати знання, а відповідна місія 
формування особистості, утвердження людини в 
людині. У зв’язку із цим мета педагогічної освіти і 
виховання може бути представлена як безперерв-
ний загальний та професійний розвиток учителя 
нового типу, з відповідним сформованим пози-
тивним іміджем. У зв’язку із цим можна виділити 
сукупність соціально і професійно зумовлених 
якостей педагога, як-от:

 – висока громадянська відповідальність і соці-
альна активність;

 – любов до дітей, потреба і здатність працю-
вати з ними;

 – справжня інтелігентність, духовна культура;
 – високий професіоналізм, інноваційний стиль 

науково-педагогічного мислення, готовність до ство-
рення нових цінностей і ухвалення творчих рішень;

 – потреба в постійній самоосвіті і готовність до неї;
 – фізичне і психічне здоров’я, професійна  

працездатність.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
На сучасному етапі розвитку українського суспіль-
ства змінилися вимоги до якості математичної 
освіти випускників вишів. Зміна вимог до якості 
математичної освіти зумовила встановлення 
нових цілей викладання математичних дисциплін 
у закладах вищої освіти. Отже, зміст математич-
ної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв має 
бути скориговано, а знання студентів-аграріїв із 
математичних дисциплін і вміння їх використання 
у практичній діяльності мають бути цілісними. Це 
пов’язано передусім із розвитком сучасного аграр-
ного виробництва, яке потребує освоєння новітніх 
технологій, технологічних процесів сучасної сіль-

ськогосподарської техніки, а також потребою ухва-
лювати виважені рішення і займатися дослідниць-
кою діяльністю. Щоби забезпечити високу якість 
математичної підготовки бакалаврів з аграрних 
наук, уважаємо за необхідне використовувати спе-
ціально підібрані методи навчання математичних 
дисциплін, які являють собою способи послідовної 
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу і спря-
мовані на організацію засвоєння змісту навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стану математичної освіти майбутніх 
фахівців аграрної галузі присвячені наукові праці 
Л. Новицької, О. Левчук, Г. Силенок, Ю. Овсієнко, 
І. Гордої та інших. Автори наголошують на необхід-
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У статті показано, що на сучасному етапі 
розвитку аграрного виробництва зміст 
математичної підготовки майбутніх фахів-
ців-аграріїв має бути скориговано, а знання 
студентів-аграріїв із математичних дис-
циплін і вміння їх використання у практич-
ній діяльності мають бути цілісними. Для 
забезпечення високої якості математич-
ної підготовки бакалаврів з аграрних наук 
необхідно використовувати спеціально піді-
брані методи навчання математичних дис-
циплін, одним з яких є метод конкретних 
ситуацій. Висвітлено суть цього методу, а 
саме: детально вивчивши один або декілька 
випадків, розкрити зміст процесів, що про-
тікають в аграрному виробництві, краще 
зрозуміти явище, що вивчається, і запро-
понувати множину інтерпретацій; описано 
його складові частини саме для студен-
тів-аграріїв, які передбачають розбір або 
вирішення конкретних ситуацій аграрного 
виробництва; продемонстровано основні 
цілі методу: розвиток навичок аналізу і кри-
тичного мислення, зв’язок теорії і практики, 
подання прикладів ухвалених професійних 
рішень, наведення різних думок, формування 
навичок оцінки альтернативних варіантів в 
умовах невизначеності. Зазначено, що вико-
ристання методу case-study в навчанні бака-
лаврів з аграрних наук дозволяє підвищити 
пізнавальний інтерес до дисциплін матема-
тичного циклу, покращити розуміння про-
фесійних ситуацій; сприяє розвитку дослід-
ницьких, комунікативних і творчих навичок 
ухвалення фахових рішень; надає можливість 
здобувати і засвоювати нові знання на основі 
самостійного пошуку. Наведено приклад 
використання методу конкретних ситуацій 
у курсі «Теорія ймовірностей та матема-
тична статистика» під час вивчення теми 
«Оцінка істотності вибіркових характерис-
тик». Зроблено висновки щодо формування 
особистісних якостей студентів, що допо-
магають опановувати норми професійних і 
соціальних взаємодій, експертно-консульта-
тивної та дослідницької діяльності.
Ключові слова: математичні дисципліни, 
метод конкретних ситуацій, студенти-
аграрії, математична підготовка.

The article shows that the content of math-
ematical training of future agrarian specialists 
should be adjusted at the present stage of 
development of agricultural production, and 
the knowledge of agrarian students in math-
ematical disciplines and the ability to use 
them in practical activity should be holistic. To 
ensure the high quality of mathematical train-
ing of bachelors in agricultural sciences, it is 
necessary to use specially selected methods 
of teaching mathematical disciplines, one of 
which is the method of specific situations. The 
essence of this method is covered, namely, 
having studied one or more cases in detail, 
to reveal the content of the processes taking 
place in agrarian production, to better under-
stand the phenomenon being studied and to 
offer many interpretations; its components 
are described precisely for agrarian students, 
which provide for analysis or resolution of spe-
cific situations of agricultural production; the 
main goals of the method are demonstrated: 
development of analytical and critical thinking 
skills, communication of theory and practice, 
presentation of examples of professional deci-
sions made, presentation of different points of 
view, formation of skills of estimation of alterna-
tive options under uncertainty. It is noted that 
the use of the case-study method in the teach-
ing of bachelors in agrarian sciences allows to 
increase cognitive interest in the disciplines of 
mathematical cycle, to improve understand-
ing of professional situations; promotes the 
development of research, communication and 
creative decision-making skills; provides the 
opportunity to acquire and acquire new knowl-
edge through self-search. An example of the 
use of the method of specific situations in the 
course “Probability Theory and Mathematical 
Statistics” in the study of the topic “Evaluation 
of the materiality of the sample characteris-
tics”. Conclusions have been made regarding 
the formation of students’ personal qualities 
that help to master the norms of professional 
and social interactions, expert advisory and 
research activities.
Key words: mathematical disciplines, method 
of specific situations, agricultural students, math-
ematical preparation.
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ності математичної підготовки бакалаврів з аграр-
них наук для подальшої якісної фахової підготовки 
і в майбутній професійній діяльності та викорис-
танні спеціальних методів навчання математич-
них дисциплін. Одним із таких методів є метод 
конкретних ситуацій (метод case-study). Проблему 
застосування методу конкретних ситуацій висвіт-
люють і аналізують у своїх дослідженнях науковці 
та педагоги-практики З. Скринник, І. Осадченко, 
А. Долгоруков, В. Лошенюк та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте робіт, у яких би місти-
лися конкретні методичні рекомендації для прове-
дення кейсу під час вивчення математичних дис-
циплін в аграрних ЗВО, нині бракує. Це зумовило 
обрання теми даної статті.

Мета статті – продемонструвати доцільність 
використання методу конкретних ситуацій у про-
цесі вивчення математичних дисциплін для під-
вищення якості математичної освіти студентів-
аграріїв, показати приклад використання методу 
case-study під час вивчення однієї з тем курсу – 
«Теорія ймовірностей та математична статистика».

Виклад основного матеріалу. Метод case-
study, або метод конкретних ситуацій (від англ. 
case – «випадок», «ситуація») – метод активного 
проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на 
навчанні шляхом вирішення конкретних завдань, 
розгляду ситуацій (вирішення кейсів) [4, с. 3]. 
Технологія навчання на основі розгляду конкрет-
них ситуацій, або «кейс-технологія» призначена 
для вдосконалення навичок і отримання досвіду, 
як-от: виявлення, відбір і вирішення навчальних 
та наукових проблем; робота з інформацією – 
осмислення значення деталей, описаних у ситуа-
ції; аналіз і синтез інформації й аргументів; робота 
із припущеннями й висновками; оцінка альтерна-
тив; ухвалення рішень; слухання і розуміння інших 
людей – навички групової роботи [4, с. 3]. 

Метод конкретних ситуацій у процесі викла-
дання математичних дисциплін в аграрних ЗВО 
являє собою спеціальну методику навчання, яка 
передбачає використання конкретних ситуацій для 
аналізу, обговорення або знаходження рішення 
з певної проблеми чи теми навчального курсу, дає 
змогу наблизити навчання до реалій сільськогос-
подарської діяльності. Він передбачає розбір ситу-
ацій або вирішення конкретних завдянь аграрного 
виробництва, що включає і самостійну роботу 
студентів, і мозковий штурм у межах малої групи, 
і публічний виступ із представленням і захистом 
висунутого рішення. Суть методу полягає в тому, 
щоб, детально вивчивши один або декілька випад-
ків, розкрити зміст процесів, що спостерігаються в 
аграрному виробництві, краще зрозуміти явище, 
що вивчається, і запропонувати множину інтер-
претацій. У методологічному плані метод кон-
кретних ситуацій ґрунтується на якісних методах 

збору й аналізу емпіричного матеріалу. Осно-
вними цілями методу case-study є розвиток нави-
чок аналізу і критичного мислення; зв’язок теорії і 
практики; подання прикладів ухвалених професій-
них рішень; подання різних поглядів; формування 
навичок оцінки альтернативних варіантів в умовах 
невизначеності. Під час застосування методу кон-
кретних ситуацій нові знання не передаються від 
викладача до студентів, а виробляються самими 
учасниками заняття [1].

Метод конкретних ситуацій є специфічним різ-
новидом дослідної аналітичної технології, тобто 
містить операції проблемно-дослідницького про-
цесу, аналітичні процедури; виступає як техноло-
гія «малих груп», взаємний обмін інформацією [5]. 
Кейс-метод є наочно-проблемним, наочно-прак-
тичним і наочно-евристичним методом навчання 
водночас, оскільки в ньому подається наочна 
характеристика практичної проблеми й демон-
страція пошуку способів її вирішення. 

Використання методу case-study в навчанні 
бакалаврів з аграрних наук дозволяє підвищити 
пізнавальний інтерес до дисциплін математичного 
циклу, покращити розуміння професійних ситуацій, 
сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних і 
творчих навичок ухвалення фахових рішень. Упро-
вадження в навчальний процес методів активного 
навчання надає можливість студентам здобувати 
і засвоювати нові знання на основі самостійного 
пошуку, аналізу наукових досліджень, знаходити 
нові ідеї та використовувати можливості їх опти-
мальної реалізації, удосконалювати способи 
навчально-пізнавальної та науково-дослідницької 
діяльності. Відмінною особливістю методу case-
study є створення проблемної ситуації на основі 
фактів із реального життя, що сприяє форму-
ванню дослідницької компетентності бакалаврів 
з аграрних наук.

В освітньому процесі може бути використано 
різні типи кейсів: класичні (20–30 сторінок струк-
турованого тексту, де послідовно викладаються 
основні компоненти ситуації, рішень і контексту), 
стислі навчальні кейси (3–5 сторінок тексту, скоро-
чено й спрощено представляють проблемну ситу-
ацію та її врегулювання, практично не містять кон-
тексту), міні-кейси (від 0,5 до 2 сторінок, небагато 
інформації про контекст і ситуацію, але досить 
ґрунтовно окреслено проблему) [3]. У матема-
тичній підготовці майбутніх бакалаврів з аграрних 
наук переважно використовують міні-кейси, які 
формують дослідницькі якості, уміння користува-
тися математичними методами, методами аналізу 
даних і наукового дослідження. 

Як приклад використання методу конкретних 
ситуацій можна запропонувати організацію прак-
тичного заняття з теми «Оцінка істотності вибір-
кових характеристик» курсу «Теорія ймовірностей 
та математична статистика». Студентам у групі 
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пропонують розділитися на 5 команд, як домашнє 
завдання пропонують професійно спрямовані 
завдання з нової теми по одному кожній команді, 
наприклад:

1. Автоматична лінія призначена для розливу 
молока у пляшки місткістю 1 л зі стандартним 
відхиленням 0,010 л. Для контролю справності 
лінії проведена випадкова вибірка 20 пляшок. 
Результати перевірки показали, що в середньому 
у пляшку наливається 1,015 л молока. Чи є під-
стави стверджувати, що нормальну роботу лінії 
порушено [5, с. 87]?

2. На пакетах пшеничної крупи, які фасуються 
автоматично, вказана вага 500 г. Контрольна пере-
вірка 10 випадково відібраних пакетів дала такі 
результати: 502, 497, 501, 500, 502, 499, 497, 498, 
499, 501. Чи можна за результатами вибіркового 
спостереження стверджувати, що розфасування 
пшеничної крупи відповідає стандарту?

3. У контракті на поставку агротехніки між фір-
мою-виробником і аграрним виробництвом обу-
мовлено, що споживач має право відмовитися від 
контракту, якщо частка нестандартної продукції 
перевищує 3%, і всі збитки покриваються коштом 
виробника. У результаті перевірки партії продукції 
із 200 од. виявлено, що 7 од. є бракованими. Чи 
є підстава вважати виробника таким, що порушив 
умови контракту [5, с. 88]? 

4. На підприємстві є дві технологічні лінії А і В, 
що мають однакові характеристики і призначені 
для розтину металічних прутків на заготовки. Оби-
дві лінії налагоджені на отримання заготовок одна-
кової довжини. З першої лілії випадковим чином 
відібрано 10 зразків продукції, а із другої – 16. Вияв-
лені стандартні відхилення від норми становлять 
0,26 см і 0,37 см відповідно. Чи є підстава вважати 
технологічну лінію А більш надійною [5, с. 89]?

5. Є дві виробничі лінії А і В, призначені для 
розливу соку в тару місткістю 1 л зі стандартним 
відхиленням σА = 0,010 л і σВ = 0,005 л відповідно. 
З першої лінії відібрано випадковим чином 25 оди-
ниць готової продукції, із другої – 20. У результаті 
обстеження відібраних зразків продукції виявлено, 
що вибіркові середні дорівнюють 1,006 та 0,999 л 
відповідно. Чи можна стверджувати, що продук-
ція з лінії А відрізняється від продукції з лінії В за 
середнім об’ємом [5, с. 90]? 

Студенти в командах мають самостійно про-
аналізувати умову задачі, сформулювати гіпотези 
та визначити необхідні формули для розв’язання 
запропонованої задачі. На практичному занятті 

представники кожної команди роблять коротку зміс-
товну доповідь щодо теоретичного матеріалу, необ-
хідного для розв’язання запропонованих завдань, 
обґрунтовуючи свій вибір, а потім розв’язують їх. 

Так, під час розв’язування першої задачі сту-
денти наголошують, що необхідно оцінити істот-
ність вибіркових середніх і скористатися певними 
формулами. Потім формулюється нульова гіпо-
теза «вибіркова середня узгоджується з вибіркою, 
взятою з нормального закону розподілу з параме-
трами х = 1 і  σГ= 0,010» за альтернативної «вибір-
кова середня не узгоджується з генеральною 
середньою». Вибирається критеріальна статис-
тика, яка відповідає умові задачі, обчислюється та 
порівнюється з табличним критичним значенням. 
Спираючись на порівняння критичних значень, 
студенти роблять висновок про відхилення нульо-
вої гіпотези і прийняття альтернативної, отже, є 
підстава зробити висновок, що лінія несправна. 
Аналогічну роботу виконують студенти з інших 
команд. Протягом заняття студенти обговорюють 
умови завдань, шукають відмінності, пропонують 
різні нульові й альтернативні гіпотези, доводять 
правильність застосування тих чи інших формул 
тощо. У кінці заняття студенти мають дійти висно-
вку про необхідність застосування математичних 
методів, зокрема статистичних, для розв’язання 
завдань аграрного виробництва. 

Під час виконання таких завдань формуються 
вміння: виділяти головне, висувати припущення, 
аналізувати наявний текст, працювати з інфор-
маційними джерелами, аргументувати вислов-
лювання, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, трансформувати інформацію, видозміню-
ючи її обсяг, форму та знакову систему тощо [2].

Висновки. Отже, під час використання case-
study студенти вдосконалюють навички колектив-
ної роботи, роботи з літературою, осмислюють 
деталі, які описані у задачах, аналізують умови, 
роблять припущення, формулюють гіпотези, оці-
нюють альтернативу, застосовують методи аналізу 
даних, математичні методи.

Під час використання методу конкретних ситу-
ацій у процесі вивчення математичних дисци-
плін студенти виконують квазіпрофесійну мате-
матичну діяльність, спрямовану на формування 
дослідницької компетентності в контексті профе-
сії. Водночас формуються особистісні якості, що 
допомагають опановувати норми професійних і 
соціальних взаємодій, експертно-консультативної 
та дослідницької діяльності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний етап розвитку суспільства характери-
зується домінуванням когнітивно орієнтованої, 
технократичної парадигми освіти, що базується 
на соціально-економічних особливостях ХХІ ст. 
та висуває нові вимоги до підготовки майбутніх 
педагогів. Сьогодні від спеціалістів очікується ком-
петентність в умовах обраного фаху, а це значить 
опрацювання великого обсягу знань і освоєння 
значної кількості навичок, що розкриває аспекти 
поведінки фахівця і забезпечує професійно якісне 
виконання роботи. Варто зазначити і той факт, що 

набуті знання швидко знецінюються, що підкрес-
лює особливе значення динамічної та перманент-
ної освіти. Тобто кожний здобувач вищої освіти 
має сформувати готовність до самостійного про-
фесійного зростання протягом усього життя.

Останніми роками науковці розробляють 
сучасні підходи до професійної підготовки май-
бутніх педагогів у використанні адаптивних, 
комунікативних і проблемних підходів. Сучасним 
викликам вищої освіти найбільш повно відпові-
дає застосування контекстного навчання, завдяки 
якому здобувач вищої освіти може зрозуміти, як 
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У статті з’ясовано, що останніми роками 
науковці розробляють сучасні підходи до 
професійної підготовки майбутніх педаго-
гів щодо використання адаптивних, кому-
нікативних і проблемних підходів. Сучасним 
викликам вищої освіти найбільш повно відпо-
відає застосування контекстного навчання, 
завдяки якому здобувач вищої освіти може 
зрозуміти, як гармонізувати сукупність 
зразків теорії та практики минулого, пізна-
вальної діяльності, яку він виконує в умовах 
сьогодення, та моделювання ситуацій про-
фесійної діяльності майбутнього. Виявлено, 
що завдання освітнього закладу – підго-
тувати фахівців із високим рівнем знань, 
а також достатньою практичною підго-
товкою в педагогічній сфері. В інтересах 
розвитку суспільства доцільно змінювати 
акценти і пріоритети, видозмінювати і 
модернізувати освіту, оновлювати її зміст, 
технології освіти і виховання, форми орга-
нізації та саму модель освіти. Наведено 
пріоритети інноваційних моделей підви-
щення кваліфікації педагогів, запропоновані 
в Меморандумі Європейської комісії у 2000 р. 
Зазначено, що в теорії освіти інноватикою 
є не тільки багатофакторний компонент 
навчання педагогів, але й закономірність, 
якої очікує населення. Інноваційні техноло-
гії – важливий елемент педагогічної діяль-
ності. Виокремлено чинники, що впливають 
на запровадження інноваційних підходів у 
навчанні педагогів. Перелічено навчальні 
інноваційні педагогічні методики, основою 
яких є інтерактивність та максимальна 
наближеність до реальної професійної діяль-
ності педагогів в аспекті підвищення їхньої 
професійної діяльності. Закцентовано увагу 
на розвитку smart-навчання, виділено осно-
вні його принципи. Виділено один із напрямів 
розвитку сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, яким є концепція BYOD. 
Наведено чинники, які варто враховувати під 
час упровадження даної концепції в освітню 
діяльність. Зроблено висновок, що одним із 
важливих завдань у контексті підготовки 
сучасного фахівця в закладі вищої освіти є 
впровадження сучасних інфомаційно-комуні-
каційних технологій, зокрема у сфері Smart, 
що, безумовно, закладе фундамент для 
отримання успішної професійної підготовки 
та початку кар’єри.
Ключові слова: освіта, навчання, вища 
освіта, педагогіка, професійно-педагогічна 
освіта, інновації в освіті.

The article shows that in recent years, scien-
tists have been developing modern approaches 
to the professional training of future educators 
in the use of adaptive, communicative and 
problematic approaches. The most up-to-date 
challenges of higher education are the use of 
contextual learning, through which the higher 
education student can understand how to har-
monize the set of theories and practices of the 
past, the cognitive activity that he performs in 
the present and the simulation of situations of 
professional activity of the future. It was found 
that the task of the educational institution is to 
train specialists with high level of knowledge, as 
well as sufficient practical training in the peda-
gogical field. In the interests of social develop-
ment, it is advisable to change the accents and 
priorities, to modify and modernize education, 
to update its content, education and upbring-
ing technologies, forms of organization and the 
model of education itself. The priorities of inno-
vative models of teacher training, proposed at 
the 2000 Memorandum of the European Com-
mission, are outlined. It is noted that in the theory 
of education, innovation is not only a multifacto-
rial component of teacher education, but also a 
pattern that the population expects. An educator 
who is armed with innovative technologies acts 
as an important element of pedagogical activ-
ity. The factors that influence the introduction 
of innovative approaches to teacher education 
are highlighted. Listed educational innovative 
pedagogical methods, the basis of which is the 
interactivity and maximum closeness to the real 
professional activity of teachers in the aspect of 
improving their professional activity. Attention is 
focused on the development of smart learning, 
its main principles are highlighted. One of the 
directions of development of modern informa-
tion and communication technologies, which is 
the BYOD concept, is highlighted. The factors 
that should be considered when implementing 
this concept in educational activities are given. 
It is concluded that one of the important tasks 
in the context of training a modern specialist in 
a higher education institution is the introduc-
tion of modern information and communication 
technologies, in particular in the field of Smart, 
which will certainly lay the foundation for suc-
cessful professional preparation and the begin-
ning of a career.
Key words: education, training, higher educa-
tion, pedagogy, vocational education, innova-
tions in education.
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гармонізувати сукупність зразків теорії та практики 
минулого, пізнавальної діяльності, яку він виконує 
в умовах сьогодення, та моделювання ситуацій 
професійної діяльності майбутнього.

Тому в сучасних умовах модернізації вищої 
педагогічної освіти висуваються принципово нові 
вимоги до професійної підготовки сучасного педа-
гога як висококваліфікованого фахівця нової фор-
мації: активного, творчого, здатного не лише на 
репродуктивну діяльність, але й на нестандартні 
рішення, який уміє критично ставитися до потоків 
інформації, що стрімко змінюються, спроможного 
генерувати, розробляти, упроваджувати та поши-
рювати інноваційні ідеї, знаходити нові засоби 
та методи професійного зростання, засновані на 
використанні сучасних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджнню даної проблематики присвятили свою 
увагу такі науковці, як: Ю. Білявська, Н. Дніпров-
ська, Е. Янковська, І. Шевцова, Ю. Кайданович, 
Я. Качан, Н. Ларіна, Г. Бондаренко, М. Синявіна, 
Г. Тергубенко, Т. Туркот, Ю. Шльонов, Ю. Бойцов та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не применшуючи значення 
наявних наукових здобутків, варто зауважити, що 
швидкозмінювані умови сучасного суспільства 
вимагають подальшого дослідження сучасного 
виміру професійно-педагогічної освіти.

Мета статті – з’ясування особливостей сучас-
ного виміру професійно-педагогічної освіти

Виклад основного матеріалу. Сучасний фахі-
вець будь-якого профілю повинен бути профе-
сійно мобільним, затребуваним на ринку праці, 
комунікабельним. Дана вимога до молодих спеціа-
лістів зумовлена постійними змінами в різних соці-
альних сферах і необхідністю підлаштовуватися 
під ці інновації. Завдання освітнього закладу – під-
готувати фахівців із високим рівнем знань, а також 
достатньою практичною підготовкою в педагогічній 
сфері. В інтересах розвитку суспільства доцільно 
змінювати акценти і пріоритети, видозмінювати і 
модернізувати освіту, оновлювати її зміст, техно-
логії освіти і виховання, форми організації та саму 
модель освіти.

Однак перелічені вимоги до професійної підго-
товки здобувачів вищої освіти не повністю відпові-
дають сучасному ринку праці. Педагогу необхідно 
оволодіти такими професійно важливими якос-
тями, як комунікативна компетентність, високий 
рівень сформованості інтелектуального розвитку, 
соціальна адаптивність, стійка нервово-психічна 
стабільність та ін. Насамперед педагог повинен 
мати чітко сформовану професійну позицію.

Професійна позиція виступає основою про-
фесійного становлення і розвитку фахівця, вона 
спрямовує особистість на професійно творчу 
самореалізацію і саморозвиток. Ось чому у про-
цесі підготовки здобувачів вищої освіти в системі 

вищої освіти необхідно приділяти увагу форму-
ванню стійкої професійної позиції здобувачів вищої 
освіти, починаючи з першого курсу навчання і до 
завершення. Щоб майбутній педагог чітко усвідом-
лював значущість і соціальну сутність своєї про-
фесії, необхідно застосовувати інноваційні освітні 
технології, які допомагають не тільки озброїти 
здобувачів більш ефективним обсягом теоретич-
них знань, а й сприяють формуванню професій-
них компетенцій. Особливу увагу слід приділяти 
процесу поетапного, поступового переходу здо-
бувачів вищої освіти до базових форм діяльності 
більш високого рівня: від освітньо-пізнавальної 
діяльності академічного типу до квазіпрофесійної 
діяльності (сюжетно-рольові та ділові ігри), далі до 
освітньо-професійної діяльності (науково-дослід-
ницька робота, профільна навчально-виробнича 
практика, стажування). Викладання базових дис-
циплін пропонується здійснювати в контексті про-
фесійної діяльності, мінімально використовуючи 
водночас практику академічного викладу науко-
вого матеріалу.

Освіта для педагогів на сучасному етапі – це 
реформування, пошук нових шляхів узгодження 
змісту з особистісними запитами та світовими 
стандартами. Нові реалії висувають нові вимоги 
до якості освіти, зокрема до універсальності 
підготовки педагогів, підвищення їхньої про-
фесійної культури, також їхньої адаптації до 
соціальних умов, особистісної орієнтованості 
навчального процесу, його інформатизації, визна-
чальної важливості освіти в забезпеченні розви-
тку освіти [10, с. 12].

Запровадження концепцій інноваційного 
навчання педагогів базується на ґрунтовних дослі-
дженнях із питань інноватики, що напрацьовані 
в останні роки у вітчизняній та зарубіжній педагогіч-
ній науці. Інноваційний процес в освіті – «це сукуп-
ність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямо-
ваних на її оновлення, модифікацію мети, змісту, 
організації, форм і методів навчання та виховання, 
адаптації навчального процесу до нових сус-
пільно-історичних умов» [9, с. 274].

Відповідно до Положення про порядок здій-
снення інноваційної освітньої діяльності, освіт-
німи інноваціями є вперше створені, удосконалені 
освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, 
їхні компоненти, що мають істотно поліпшити 
результати освітньої діяльності [6].

Інноваційна система навчання педагогів може 
бути реалізована повною мірою, якщо спирати-
меться на комплекс дидактичних умов її впрова-
дження, як-от: андрагогічна специфіка взаємодії 
викладачів зі слухачами; побудова навчального 
процесу за модульною системою; існуючі міждис-
циплінарні зв’язки; диференційоване навчання; 
стимулювання до самовдосконалення; забезпе-
чення технічними та відеотехнічними засобами; 
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можливість створення навчальних матеріалів; 
форма організації навчальної діяльності [8, с. 85]. 

В основу розроблення інноваційних моде-
лей підвищення кваліфікації педагогів як одного 
з видів освіти впродовж життя покладено пріори-
тети, визначені основними в Меморандумі Євро-
пейської комісії у 2000 р., а саме:

1. Визначення цінності здобуття професійних 
знань і вмінь (осмислення важливості та необхід-
ності професійного навчання, моніторинг потреб 
та діагностування приросту знань).

2. Інформаційно-комунікаційне та консульта-
тивне забезпечення принципів індивідуалізації, 
диференціації та ефективності навчання (сис-
тема неперервного доступу до якісної інформа-
ції та консультування щодо можливостей вибору 
навчальних дисциплін зі змісту варіативної скла-
дової частини професійної програми).

3. Інвестиції в підвищення кваліфікації (значне 
збільшення інвестицій у людські ресурси для їх 
професійного розвитку).

4. Наближення можливостей навчання для тих, 
хто бажає постійно навчатися (розробка органі-
заційно-педагогічних умов та навчально-мето-
дичного забезпечення за заочно-дистанційною, 
кредитно-модульною та кредитно-трансферною 
формами навчання).

5. Професійні уміння (гарантія набуття і постій-
ного оновлення професійних умінь, необхідних 
для ефективної професійної діяльності, заснова-
них на професійних знаннях).

6. Інноваційні педагогічні технології навчання 
(упровадження інноваційних ефективних методів 
навчання) [5].

Варто зазначити, що в теорії освіти іннова-
тикою є не тільки багатофакторний компонент 
навчання педагогів, але й закономірність, якої очі-
кує населення. Інноваційні технології – важливий 
елемент педагогічної діяльності. Така думка, без-
перечно, засвідчується окремими положеннями 
напрацьованих ученими, які визначають пріори-
тетні напрями розвитку освіти.

До чинників, що впливають на запровадження 
інноваційних підходів у навчанні педагогів, нале-
жать сучасні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, які все активніше запроваджуються в роботу 
педагогів [7]. У навчальному процесі підвищення 
кваліфікації педагогів із метою удосконалення 
їхньої професійної культури мають використовува-
тись різноманітні інноваційні педагогічні методики, 
основою яких є інтерактивність і максимальна 
наближеність до реальної професійної діяльності 
педагогів в аспекті підвищення рівня їхньої профе-
сійної діяльності:

– імітаційні технології (ігрові та дискусійні 
форми організації);

– технологія «кейс-метод» (максимальна 
наближеність до реальності);

– методика відеотренінгу (максимальна набли-
женість до реальності);

– комп’ютерне моделювання;
– інтерактивні технології;
– технології колективно-групового навчання;
– технології ситуативного моделювання;
– технології опрацювання дискусійних питань;
– проєктна технологія;
– інформаційні технології;
– технології диференційованого навчання;
– текстоцентрична технологія навчання [3].
Окрім цього, ключова роль у професійній освіті 

педагогів повинна відводитися інформаційно-кому-
нікаційними технологіями, які розвиваються на базі 
технологічного забезпечення SMART (Self-directed, 
Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology 
embedded), тобто самостійної, мотивованої, адап-
тивної, збагаченої ресурсами, із залученням вбудо-
ваних технологій освіти. Цим уможливлюється нова 
динаміка, яку забезпечують «розумні», або smart-
економіка, -освіта, -суспільство, здатні до реакції 
на наявність глобальних змін у світовій системі 
та відповідності тенденціям, які диктує техноло-
гічна революція. Громадяни, що утворюють smart-
суспільство, навчаються упродовж всього про-
цесу життєдіяльності, продукуючи інноваційні ідеї, 
шукаючи разом із представниками влади шляхи 
розв’язання соціальних проблем, стаючи громадя-
нами світової спільноти. Ключове завдання сучас-
ного SMART-навчання – створити гнучке та від-
крите середовище освіти: гаджети, відкриті освітні 
ресурси, систему їх управлінського процесу. Розви-
тком SMART-навчання передбачаються: 1) розро-
блені і запроваджені цифрові підручники; 2) онлайн-
класи й електронна система оцінки знань; 3) широке 
застосування освітнього ресурсу в інтересах гро-
мадськості; 4) підвищення освітнього рівня, що 
полягає в етиці застосування ІКТ, щоби вирішити 
пов’язані з ІКТ соціальні проблеми; 5) зростання 
кваліфікаційного рівня вчительського складу для 
того, щобм ширше застосовувати SMART-освіту; 
6) формування бази навчальних послуг та ін. [4].

Основні принципи SMART-освіти такі: 
по-перше, використання в освітній програмі акту-
альної інформації для вирішення навчальних 
завдань. У сучасному глобалізованому світі швид-
кість і об’єм інформаційних потоків невпинно зрос-
тають, тому наявні навчальні матеріали потрібно 
постійно оновлювати, щоб вони відповідали вимо-
гам реального часу і готували студентів до вирі-
шення практичних завдань у реальних робочих 
ситуаціях. По-друге, організація самостійної піз-
навальної, дослідницької та проєктивної діяль-
ності студентів. Цей принцип є визначальним 
для підготовки спеціалістів, готових до творчого 
пошуку рішень професійних завдань, самостійної 
інформаційної та дослідницької роботи. По-третє, 
процес навчання повинен бути безперервним і 
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включати навчання у професійному середовищі, 
з використанням засобів професійної діяльності. 
Студенти повинні взаємодіяти із професійним 
співтовариством, спостерігати за вирішенням про-
блем професіоналами. По-четверте, надання сту-
дентам широких можливостей для вивчення освіт-
ніх програм, індивідуалізація навчання [2].

З розвитком інформаційних технологій і біз-
несу в сучасному світі з’являється все більше 
концепцій, які незабаром стають універсаль-
ними. З’являючись в одній сфері діяльності, вони 
майже відразу адаптуються в роботі інших. Одним 
із напрямів розвитку сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій є концепція BYOD. Так, прин-
цип BYOD (від англ. Bring your own device) з’явився 
в корпоративній культурі закордонних організацій, 
але був переосмислений і прийнятий до викорис-
тання в освітньому процесі. Термін уживається із 
2005 р. і був запропонований Р. Белагасом у праці 
“BYOD: Bring Your Own Device” [11].

BYOD – це абревіатура англійського виразу 
Bring Your Own Device (дослівно «Принеси свій 
власний пристрій»), що став девізом більшості 
сучасних роботодавців, чий бізнес пов’язаний із 
сучасними технологіями, і який протягом остан-
ніх років активно входить в освітню практику, до 
того ж приклади використання цього принципу є 
не тільки за кордоном, але і в Україні. Область роз-
робки мобільних додатків активно розвивається, 
їх кількість щодня збільшується, а вже існуючі про-
грами вдосконалюються. У такому різноманітті 
непросто розібратися, особливо викладачу, який 
звик до традиційного підходу в навчанні і тільки 
починає знайомство з мобільними технологіями 
у викладанні. Під час розроблення заняття з вико-
ристанням мобільних додатків та за використання 
технології BYOD необхідно звернути увагу на такі 
важливі чинники [1]:

1. Операційна система мобільного телефону 
(Android, iOS, Windows). Потрібно мати на увазі, 
що певний додаток може бути доступний тільки на 
одній із них.

2. Обсяг мобільного застосування в мегабай-
тах. Варто віддавати перевагу програмам із міні-
мальним обсягом необхідної інформації. Технічні 
характеристики мобільних пристроїв різняться, 
і великий обсяг даних може бути доступний 
не кожному.

3. Доступність. Існує великий вибір додатків, 
безкоштовних для інсталяції. Однак можливості 
використання можуть бути обмежені або за вико-
нуваними функціями, або за часом (демо-версія).

4. Рейтинг. На підставі оцінок користувачів кож-
ний додаток має рейтинг і короткі відгуки. Викла-

дачу необхідно заздалегідь ознайомитися з дум-
кою споживача, а також вміти зробити власний 
висновок щодо користування додатком. Не завжди 
низький рейтинг дорівнює низькій якості продукту 
і навпаки.

5. Інтерфейс. Завдання в додатку повинні 
бути зрозуміло сформульовані, не перевантажені 
зайвими символами і текстом, візуальне та зву-
кове оформлення не повинно дратувати яскра-
вими кольорами і різкими звуками.

Принцип BYOD – це новий напрям розвитку 
інноваційних технологій в освітній діяльності. Оче-
видно, що, незважаючи на низку значних пере-
ваг, існують і недоліки даного напряму освіти, які 
стоять на перепоні до інтеграції технології у прак-
тичну діяльність. Зважаючи на це, необхідно вдо-
сконалити навчально-методичну базу з даної 
проблематики, а також підвищити рівень інформа-
ційної компетентності викладачів.

Як бачимо, одним із важливих завдань у кон-
тексті підготовки сучасного фахівця в закладі 
вищої освіти є впровадження сучасних інфома-
ційно-комунікаційних технологій, зокрема у сфері 
Smart, що, безумовно, закладе фундамент 
для отримання успішної професійної підготовки 
та початку кар’єри.

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, 
можемо зробити висновок, що освітніми інноваці-
ями передбачаються послідовні практичні заходи, 
що повинні характеризуватися систематизова-
ністю та комплексністю характеру, спрямованістю 
на єдність усіх складових частин системи педа-
гогіки, чітку взаємопов’язаність, що забезпечують 
усі її інституціональні положення з роботою, яку 
провадить корпус педагогів. Ефективна педаго-
гічна діяльність неможлива без упровадження 
таких інноваційних засобів освіти для покращення 
вертикальної управлінської ієрархії функціональ-
ного й організаційно-методичного характеру. Інно-
ваційне технологічне забезпечення професійної 
освіти педагогів сприяє розвитку їхнього критич-
ного мислення та покращенню результативності, 
має велике значення для можливості забезпе-
чувати освіту впродовж усього процесу життєді-
яльності. За глобалізаційних умов та суспільного 
розвитку для того, щоб забезпечити безперервну 
освіту педагогів, серед технологій інноваційного 
характеру потрібно обирати технології, які роз-
вивають критичне мислення (технології, що роз-
вивають аналітичні вміння, проєктні технології, 
ігрові технології, методики, що стимулюють творчу 
активність, сприяють вирішенню проблем тощо), 
та електронне навчання, яке можливе за викорис-
тання SMART-технологій.
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В статье проанализированы данные пси-
холого-педагогической подготовленности 
будущего социального работника к психо-
лого-коррекционной и профилактической 
работе с подростками девиантного пове-
дения.
Профессиональная подготовка будущих 
специалистов направлена на формирова-
ние определенных интегративных качеств, 
среди которых готовность и подготовлен-
ность студента к будущей профессии.
В работе был проведен анализ критериев, 
позволяющих рассмотреть уровень под-
готовленности студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. Для опреде-
ления структуры подготовленности были 
проанализированы ряд критериев. Критери-
ями сформированности подготовленности 
студентов были выбраны: личностный, 
содержательный, деятельностный и регу-
лятивный.
Представлена оценка условий формирова-
ния профессиональной подготовленности 
студентов высших учебных заведений по 
ряду исследуемых критериев.
Проведено анкетирование для выявления 
состояния подготовленности будущих 
социальных работников к профилактиче-
ской психолого-коррекционной работе с под-
ростками девиантного поведения, оценка 
выявления условий формирования профес-
сиональной подготовленности будущих 
специалистов.
В анкетировании приняли участие сту-
денты, обучающиеся по специальности 
«Социальная работа»: 81 студент Одес-
ского национального политехнического уни-
верситета; 166 студентов Тернопольского 
национального экономического универси-
тета; 107 студентов Хмельницкого нацио-
нального университета и 84 студента Тер-
нопольского педагогического университета.
Анализ результатов исследования выявил, 
что наиболее эффективно формирование 
подготовленности студентов происходит 
по личностному критерию. Также доста-
точно эффективно происходит формиро-
вание исследуемого критерия подготов-
ленности по смысловым и регулятивным 
параметрам.
Формирование данных умений студентов 
требует более длительного срока, что 
приходит с опытом профессиональной дея-
тельности.
Результаты проведенной работы показы-
вают необходимость продолжения иссле-
дований становления психолого-педагоги-
ческой и профессиональной деятельности 
студентов данного направления.

Ключевые слова: критерии оценки под-
готовки, личностный критерий, содержа-
тельный критерий, деятельностный кри-
терий, регулятивный критерий.

У статті проаналізовані дані психолого-
педагогічної підготовленості майбутнього 
соціального працівника до психолого-корек-
ційної та профілактичної роботи з підліт-
ками девіантної поведінки.
Професійна підготовка майбутніх фахівців 
спрямована на формування певних інте-
граційних якостей, серед яких готовність 
і підготовленість студента до майбутньої 
професії.
У роботі було проведено аналіз критеріїв, 
що дозволяють розглянути рівень підготов-
леності студентів до майбутньої професій-
ної діяльності. Для визначення структури 
такої підготовленості було проаналізовано 
низку критеріїв. Критеріями сформованості 
підготовленості студентів були обрані: осо-
бистісний, змістовний, діяльнісний і регуля-
тивний.
Представлена оцінка умов формування про-
фесійної підготовленості студентів вищих 
навчальних закладів за низкою досліджуваних 
критеріїв.
Проведено анкетування для виявлення 
стану підготовленості майбутніх соціаль-
них працівників до профілактичної психо-
лого-корекційної роботи з підлітками деві-
антної поведінки, оцінка виявлення умов 
формування професійної підготовленості 
майбутніх фахівців.
В анкетуванні взяли участь студенти, які 
навчаються за спеціальністю «Соціальна 
робота»: 81 студент Одеського націо-
нального політехнічного університету; 166 
студентів Тернопільського національного 
економічного університету; 107 студентів 
Хмельницького національного універси-
тету, 84 студента Тернопільського педаго-
гічного університету.
Аналіз результатів дослідження виявив, що 
найбільш ефективно формування підготов-
леності студентів відбувається з особис-
тісного критерію. Також досить ефективно 
відбувається формування досліджуваного 
критерію підготовленості за смисловим і 
регулятивним параметрами.
Формування даних умінь студентів вимагає 
більш тривалого терміну, що приходить з 
досвідом професійної діяльності.
Результати проведеної роботи свідчать 
про необхідність продовження досліджень 
становлення психолого-педагогічної та 
професійної діяльності студентів даного 
напрямку.
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Постановка проблемы в общем виде. Глу-
бокие социально-экономические и политические 
изменения, происходящие в современном укра-
инском обществе, приводят к его нестабильности, 
нивелированию общечеловеческих ценностей и 
снижению уровня жизни населения, усилению нега-
тивных тенденций, которые провоцируют девиант-
ное поведение личности, аномалии ее развития, 
иногда деградацию и саморазрушение. Особенно 
уязвимой демографической группой относительно 
развития девиантного поведения являются под-
ростки, ведь подростковый возраст является тем 
сложным периодом онтогенеза человека, когда 
происходит коренная перестройка ранее сло-
жившихся психологических структур, закладыва-
ются основы сознательного поведения, опреде-
ляется общая направленность в формировании 
нравственных качеств и социальных установок.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Сегодня накоплен немалый теоретический 
и эмпирический материал по проблемам деви-
ации: освещены общие принципы девиантного 
поведения (А.В. Демичева, Л.В. Кучерявенко, 
Т.Е. Мальцева, А.В. Никитин и др.), проанализи-
рованы возможности ее психологической коррек-
ции и профилактики (Т.А. Андронюк, Н.М. Апе-
тик, В.В. Афанасьева, А.В. Дорогина, А.Г. Досин, 
Н.Е. Завацкий, Н.А. Зобенько, Г.Д. Золотова, 
Г.Л. Корчева, Л.Н. Линник, Т.П. Малыхина, С.Г. Нем-
ченко, Т.К. Окушков, Н.П. Онищенко, Л.Е. Просан-
деева, А.В. Сердюк, И.И. Сидорук, А.А. Удалова 
и др.), исследована роль подготовки будущих 
специалистов по работе с подростками девиант-
ного поведения (Л.В.-В. Вейланде, Н.А. Маль-
кова, И.М. Островская-Бугайчук, Н.П. Пыхтина, 
М.М. Ярошко и др.).

Теоретико-методологические основы профес-
сиональной подготовки социальных работников 
освещены в работах А.В. Загайко [1], А.Г. Кар-
пенко [2], Н.А. Микитенко [3], Н.М. Собчак [4] и 
др. Украинские ученые исследуют также такие ее 
отдельные аспекты, как: становление ответствен-
ности как профессионально значимого качества 
социального работника [5]; формирование готов-
ности будущих социальных работников к профес-
сиональной деятельности [6–8]; формирование их 
профессиональной мобильности [9]; формирова-
ние профессиональной коммуникативной компе-
тентности [10]; воспитание гуманности социаль-
ных работников в условиях профессиональной 
подготовки [11]; подготовка к менеджменту в соци-
альной работе [12]; подготовка к работе с детьми 
и молодежью [13].

Особая роль в работе с подростками девиант-
ного поведения отведена социальным работни-
кам, которые на профессиональном уровне осу-
ществляют психологическую и педагогическую 
коррекцию и профилактику такого поведения.

Однако, несмотря на усиление роли соци-
альных служб по психологической коррекции и 
профилактике такого поведения в подростковой 
среде, возникла необходимость целенаправлен-
ной подготовки будущих социальных работников 
к работе с подростками-девиантами.

Целью статьи является анализ данных психо-
лого-педагогической подготовленности будущего 
социального работника к психолого-коррекцион-
ной и профилактической работе с подростками 
девиантного поведения.

Методы исследования: комплекс взаимо-
дополняющих методов исследования: анализ 
и систематизация психолого-педагогической 

Ключові слова: критерії оцінки підготовки, 
особистісний критерій, змістовний кри-
терій, діяльнісний критерій, регулятивний  
критерій.

The article analyzes the data of psychological 
and pedagogical preparedness of a future social 
worker for psychological, correctional and pre-
ventive work with adolescent deviant behavior.
Professional training of future specialists is aimed 
at the formation of certain integrative qualities, 
among which are the student’s readiness and 
preparedness for a future profession.
In the work, an analysis of the criteria was made, 
allowing to consider the level of preparedness of 
students for future professional activities. To deter-
mine the preparedness structure, a number of 
criteria were analyzed. The criteria for the forma-
tion of preparedness of students were selected: 
personal, informative, active and regulatory.
An assessment of the conditions for the forma-
tion of professional readiness of students of 
higher educational institutions according to a 
number of criteria is studied.
A questionnaire was conducted to identify the 
state of preparedness of future social workers for 
preventive psychological and correctional work 

with adolescent deviant behavior, and an assess-
ment of the identification of the conditions for the 
formation of professional preparedness of future 
specialists.
The questionnaire was attended by students 
studying in the specialty “Social Work”: 81 stu-
dents of Odessa National Polytechnic University; 
166 students of Ternopil National Economic Uni-
versity; 107 students of the Khmelnitsky National 
University and 84 students of the Ternopil Peda-
gogical University.
Analysis of the results of the study revealed 
that the most effective formation of students’ 
preparedness occurs according to the personal 
criterion. The formation of the studied prepared-
ness criterion by semantic and regulatory param-
eters is also quite effective.
The formation of these skills of students requires 
a longer period, which comes with the experi-
ence of professional activity.
The results of the work show the need to con-
tinue research in the formation of psychological, 
pedagogical and professional activities of stu-
dents in this area.
Key words: training assessment criteria, per-
sonality criterion, substantive criterion, activity 
criterion, regulatory criterion.
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и учебно-методической литературы; эмпириче-
ское исследование (анкетирование для выяв-
ления состояния подготовленности будущих 
социальных работников к профилактической 
психолого-коррекционной работе с подростками 
девиантного поведения); оценка выявления усло-
вий формирования профессиональной подготов-
ленности будущих специалистов; методы матема-
тического анализа.

Изложение основного материала. В диа-
гностике участвовали студенты, обучающиеся 
по специальности «Социальная работа»: 81 сту-
дент Одесского национального политехнического 
университета; 166 студентов Тернопольского 
национального экономического университета; 
107 студентов Хмельницкого национального уни-
верситета и 84 студента Тернопольского педаго-
гического университета. Всего были привлечены 
438 будущих социальных работников 1–5 курсов 
(1-го курса – 83, 2-го – 139, 3-го – 89, 4-го – 78, 
5-го – 49 человек).

Профессиональная подготовка будущих спе-
циалистов направлена на формирование опре-
деленных интегративных качеств, среди которых 
готовность и подготовленность студента к буду-
щей профессии. Для определения структуры под-
готовленности были проанализированы ряд кри-
териев, которые представлены в табл. 1.

Выделенные критерии и показатели позво-
лили определить уровень подготовленности 
будущих специалистов к психолого-педагогиче-
ской коррекционной и профилактической работе 
и были представлены как высокий, достаточный 
и низкий уровни.

Анализ данных по показателю «Мотивационная 
ориентация на межличностную коммуникацию», 
отнесенному к личностному критерию, не выя-
вил студентов с низким уровнем его проявления. 

Из них 246 студентов (56,16%) показали сред-
ний уровень его проявления, а 192 (43,84%) – высо-
кий (табл. 2). Всего студентов с высоким уровнем 
проявления мотивационной ориентированно-

Таблица 1
Критериальный аппарат анализа профессиональной подготовленности студентов  

к работе с подростками девиантного поведения
№ Критерии Показатели

1. Личностный Мотивационная ориентация на межличностную коммуникацию; реализация потребности 
в профессиональном саморазвитии.

2. Содержательный

Наличие знаний: о сущности, особенностях форм и причин возникновения девиант-
ного поведения подростков; о возрастных и психологических особенностях девиантных 
подростков; об основных принципах, методах, формах и средствах профилактики и 
коррекции девиантного поведения подростков; о нормативно-правовых документах  
по социально-правовой защите прав ребенка.

3. Деятельностный Сформированность дидактических, организаторских, коммуникативных, диагностичес-
ких, перцептивных, суггестивных, академических умений.

4. Регулятивный
Наличие самоконтроля в общении; способность к управлению собственными эмоциями; 
способность к распознаванию эмоций других людей; способность к эмпатии; способность 
к анализу и оценке собственной деятельности; способность к волевой саморегуляции.

Таблица 2
Результаты диагностирования мотивационной ориентированности  

на межличностною коммуникацию (%)

Уровень  
проявления

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний 32 38,55 84 60,43 55 61,80 54 69,23 21 42,86 246 56,16
Высокий 51 61,45 55 39,57 34 38,20 24 30,77 28 57,14 192 43,84

Таблица 3
Результаты диагностирования реализации потребности  

в профессиональном саморазвитии (%)

Уровень проявления 
Курс

Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Остановка в саморазвитии 0 0 6 4,32 0 0 0 0 0 0 6 1,37
Отсутствие сформированной 
системы саморазвития 25 30,12 36 25,90 7 7,87 30 38,46 0 0 98 22,37

Активная реализация  
потребностей саморазвития 58 69,88 97 69,78 82 92,13 48 61,54 49 100 334 76,26
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сти на межличностную коммуникацию выявлено 
61,45% на 1-м и 57,14% на 5-м курсах.

Согласно результатам анализа показателя 
«Реализация потребности в профессиональ-
ном саморазвитии», отнесенного к личностному 
критерию, остановку в саморазвитии показали 
6 человек, это составляет 1,37%; отсутствие сло-
жившейся системы саморазвития – 98 (23,37%). 
Активно реализуют свои потребности в самораз-
витии 334 (76,26%) студента (табл. 3).

В табл. 4 представлены результаты анализа дан-
ных по показателям содержательного критерия.

Как видно из табл. 4, высокий уровень сфор-
мированности знаний выявлен у 143 студентов, 
что составляет 32,65% от их общего количе-
ства, средний уровень – у 158 (36,07%), а низ-
кий – у 137 (31,28%) студентов. Если сравни-
вать сформированность указанных знаний по 
разным курсам обучения, то можно констатиро-
вать, что низкий уровень их сформированности 
доминирует у студентов первого – 44 (53,01%) и 
второго – 54 (38,85%), а высокий – у студентов 

четвертого – 36 (46,15%), пятого – 30 (61,22%), 
курсов, что вполне естественно.

По показателям деятельностного критерия 
их результаты приведены в табл. 5, где видно, 
что низкий уровень сформированности умений, 
зафиксирован у 184 (42,01%) студентов, сред-
ний – у 106 (24,20%), а низкий – у 148 (33,79%). 
Сравнение полученных результатов у студентов 
разных курсов свидетельствует о том, что низкий 
уровень сформированности указанных умений 
доминирует на первом – 48 (57,83%), втором – 
86 (61,87%), третьем – 41 (46,07%), курсах обуче-
ния, тогда как высокий уровень выявлен на чет-
вертом (51, или 65,38%) и пятом  (41, или 83,67%) 
курсах, что объясняется наличием практического 
опыта в процессе профессиональной подготовки 
будущих социальных работников в вузе.

Анализ показателя «Наличие самоконтроля 
в общении» позволил установить, что низкий 
уровень его проявления был зафиксирован 
у 76 (17,35%) студентов, средний – у 237 (54,11%), 
высокий – у 125 (28,54%) (табл. 6). Как видно, у сту-

Таблица 4
Результаты диагностирования знаний студентов (%)

Уровень  
проявления

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 44 53,01 54 38,85 29 32,59 14 17,95 2 4,08 143 32,65
Средний 25 30,12 51 36,69 37 41,57 28 35,90 17 34,70 158 36,07
Высокий 14 16,87 34 24,46 23 25,84 36 46,15 30 61,22 137 31,28

Таблица 5
Результаты диагностирования умений студентов (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 48 57,83 86 61,87 41 46,07 8 10,26 1 2,04 184 42,01
Средний 30 36,14 30 21,58 20 22,47 19 24,36 7 14,29 106 24,20
Высокий 5 6,02 23 16,55 28 31,46 51 65,38 41 83,67 148 33,79

Таблица 6
Результаты анализа данных о наличии самоконтроля в общении (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 13 15,66 24 17,27 14 15,73 18 23,08 7 14,29 76 17,35
Средний 51 61,45 91 65,46 27 30,34 54 69,23 14 28,57 237 54,11
Высокий 19 22,89 24 17,27 48 53,93 6 7,69 28 57,14 125 28,54

Таблица 7
Результаты диагностирования способности к управлению собственными эмоциями (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 70 84,34 127 91,37 55 61,80 72 92,31 42 85,71 366 83,56
Средний 13 15,66 12 8,63 27 30,34 0 0 7 14,29 59 13,47
Высокий 0 0 0 0 7 7,86 6 7,69 0 0 13 2,97
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дентов 1-го, 2-го и 4-го курсов доминирует средний 
уровень проявления самоконтроля в общении, 
тогда как у студентов 3-го и 5-го курсов домини-
рует высокий уровень его проявления. Кроме того, 
студенты 1-го и 2-го курсов почти не отличаются 
по уровню самоконтроля в общении.

Несмотря на то, что у студентов 4-го курса 
также доминирует средний уровень проявления 
самоконтроля в общении, студентов с высоким 
уровнем его проявления меньше всего по сравне-
нию с количеством студентов других курсов.

Относительно показателя «Способность 
к управлению собственными эмоциями» (табл. 7) 
отметим, что низкий уровень его проявления пока-
зали большинство будущих социальных работ-
ников – 366 (83,56%); средний уровень – 
59 (13,47%), а высокий – 13 (2,97%). На 1-м, 2-м 
и 5-м курсах студентов с высоким уровнем прояв-
ления указанного показателя не зафиксировано;  
на 3-м и 4-м курсах высокий уровень его прояв-
ления был зафиксирован у 7 (7,86%) и 6 (7,69%) 
студентов соответственно.

Таблица 8
Результаты диагностирования способности к распознаванию эмоций других людей (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 39 46,99 84 60,43 34 38,20 54 69,23 28 57,14 239 54,57
Средний 39 46,99 36 25,90 34 38,20 24 30,77 21 42,86 154 35,16
Высокий 5 6,02 19 13,67 21 23,60 0 0 0 0 45 10,27

Таблица 9
Результаты диагностирования способности к эмпатии (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 32 38,55 48 34,53 7 7,87 24 30,77 21 42,86 132 30,14
Средний 6 7,23 79 56,83 68 76,40 48 61,54 14 28,57 215 49,09
Высокий 45 54,22 12 8,64 14 15,73 6 7,69 14 28,57 91 20,77

Таблица 10
Результаты диагностирования способности к анализу и оценке собственной деятельности (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 0 0 12 8,64 0 0 0 0 0 0 12 2,74
Средний 58 69,88 97 69,78 68 76,40 54 69,23 35 71,43 312 71,23
Высокий 25 30,12 30 21,58 21 23,60 24 30,77 14 28,57 114 26,03

Таблица 11
Результаты диагностирования способности к волевой саморегуляции (%)

Уровень  
проявления 

Курс Всего1 2 3 4 5
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий 51 61,45 66 47,48 48 53,93 42 53,85 42 85,71 249 56,85
Высокий 32 38,55 73 52,52 41 46,07 36 46,15 7 14,29 189 43,15

Таблица 12
Результаты анализа сформированности подготовленности будущих социальных работников  

к профилактически-коррекционной работе с подростками девиантного поведения

Критерии
Уровень проявления

Высокий Достаточный Низкий
чел. % чел. % чел. %

Личностный 158 36,07 129 29,45 151 34,48
Содержательный 137 31,28 158 36,07 143 32,65
Деятельностный 148 33,79 106 24,20 184 42,01
Регулятивный 143 32,65 144 32,88 151 34,47
Общая подготовленность 144 32,88 149 34,02 145 33,10
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Как показывают данные в таблице 8, у боль-
шинства студентов, 239 человек (54,57%), обна-
ружен низкий уровень способности к распозна-
ванию эмоций других людей. Средний уровень 
такой способности зафиксирован у 154 (35,16%) 
респондентов, высокий – у 45 (10,27%) сту-
дентов. Больше всего студентов с высоким 
уровнем проявления указанного показателя 
зафиксировано на 3-м курсе (23,60%), а с низким –  
на 4-м (69,23%).

Из табл. 9 видно, что низкий уровень проявле-
ния способности к эмпатии показали 132 (30,14%) 
респондента, средний – 215 (49,09%), высокий – 
91 (20,77%), то есть доминирует средний уровень 
проявления указанного показателя. Интересным 
оказался тот факт, что наибольшее количество 
студентов с высоким уровнем проявления способ-
ности к эмпатии (45, или 54,22%) и низким уров-
нем (32, или 38,55%) обнаружено на 1-м курсе. 
На 2-м (56,83%), 3-м (76,40%) и 4-м (61,54%) кур-
сах доминирует средний уровень проявления. 
Наибольшее количество студентов с низким уров-
нем проявления способности к эмпатии зафикси-
ровано на 5-м курсе (42,86%).

Исследования способности к анализу и оценке 
собственной деятельности показали такие 
результаты (табл. 10.): 114 студентов (26,03% от 
их общего количества) имеют высокий уровень, 
312 (71,23%) – средний, 12 (2,74%) – низкий уро-
вень проявления способности. 

Средний уровень способности к анализу 
и оценке собственной деятельности колеблется 
в пределах от 69,23 до 76,40%, а высокий – от 
21,5 до 30,77%. Низкий уровень ее проявления 
зафиксирован лишь у студентов 2-го курса (8,64%).

Как показывает табл. 11, 249 (56,85%) человек 
показали низкий уровень проявления способности 
к волевой саморегуляции, а 189 (43,15%) – высо-
кий уровень (методика предусматривала выявле-
ние только двух уровней).

Наибольшее количество студентов с низким 
уровнем проявления указанного показателя выяв-
лено на 5-м курсе (85,71%), а наибольшее коли-
чество студентов с высоким уровнем его проявле-
ния – на 2-м курсе (52,52%). 

Анализ результатов уровней сформирован-
ности подготовленности по каждому критерию 
и исследуемой подготовленности в целом пред-
ставлен в таблице 12.

Таким образом, высокий уровень подготовлен-
ности по личностному критерию был зафиксиро-
ван у 36,07% будущих социальных работников, 
по смысловым критерию – у 31,28%, по деятель-
ностному критерию – у 33,79%, по регулятивному 
критерию – у 32,65%. 

Достаточный уровень исследуемой подготов-
ленности был обнаружен у 29,45% студентов 
по личному критерию, у 36,07% – по смысловому 

аспекту, у 24,20% – по деятельностному крите-
рию, у 32,88% – по регулятивному критерию. 

Относительно низкого уровня исследуемой под-
готовленности, то по личным критериям его пока-
зали 34,48% студентов, по смысловому критерию – 
32,65%, по деятельностному критерию – 42,01%, 
по регулятивному критерию – 34,47%. Всего высо-
кий уровень подготовленности был зафиксиро-
ван у 32,88% будущих социальных работников, 
достаточный – у 34,02%, а низкий – у 33,10%.

Выводы. В работе был проведен анализ кри-
териев, позволяющих рассмотреть уровень под-
готовленности студентов к будущей професси-
ональной деятельности. В качестве критериев 
сформированности подготовленности студентов 
были выбраны личностный, содержательный, 
деятельностный и регулятивный. 

Анализ результатов исследования выявил, что 
наиболее эффективно формирование подготов-
ленности студентов происходит по личностному 
критерию. Также достаточно эффективно про-
исходит формирование исследуемого критерия 
подготовленности по смысловым и регулятивным 
параметрам. 

Таким образом, формирование умений студен-
тов требует более длительного срока, что прихо-
дит с опытом профессиональной деятельности.

Результаты проведенной работы подтверж-
дают необходимость продолжения исследований 
становления психолого-педагогической и про-
фессиональной деятельности студентов данного 
направления.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
З переходом на ринкову економіку суспільство 
формує до сучасних фахівців різнопланові вимоги 
щодо розвитку особистості, яка в подальшому 
володітиме засобами ефективної адаптації в соці-
умі та повноцінно зможе активно реалізовувати 
свої природні задатки. Загальна інтенсифікація 
життєвих процесів актуалізує потребу розвитку 

в людини високого рівня загальної, естетичної, 
комунікативної, інформаційної культури, уміння 
реалізувати рекреаційну та катарсичну функції 
мистецтва, інтегрувати різноманітні, життєво важ-
ливі знання. Сучасні інноваційні процеси вима-
гають високопрофесійного менеджменту, перед-
бачаючи застосування нових форм управління і 
в соціокультурній діяльності також.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ  
ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PREPARATION OF FUTURE SOCIO-CULTURAL MANAGERS  
FOR ANIMATION ACTIVITY

УДК 378: [316.343: 379.8–057.17] (477)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2020-20-1-23

Главацька О.Л.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки  
і соціальної роботи
Тернопільського національного 
педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка
Олійник Г.М.,
канд. пед. наук,
викладач кафедри соціальної педагогіки 
і соціальної роботи
Тернопільського національного 
педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка

Актуальність статті зумовлена тим, що 
на сучасному етапі розвитку суспільства 
анімація виступає інноваційним видом соціо-
культурної діяльності соціальних груп і 
окремих індивідів, завдання якого полягає 
в подоланні соціального та культурного від-
чуження з метою усунення особистісної соці-
альної дезінтеграції, реабілітації критичних 
станів людини, допомоги у творчій само-
реалізації. У статті висвітлено зовнішні 
та внутрішні чинники впливу на специфіку 
організації дозвілля в сучасних реаліях. Роз-
крито сутність таких понять, як: «аніма-
ція», «аніматор», «анімаційна діяльність». 
Анімація є способом ініціації творчих потреб 
людини та її соціальної активності, опти-
мізації міжособистісних та міжгрупових 
відносин, соціально-культурної інтеграції, 
самосвідомості та самовизначення особи 
в контексті побудови громадянського сус-
пільства. Аніматор – це кваліфікований 
працівник, який сприяє розкриттю та роз-
витку виховного, культурного і духовного 
потенціалу людини, а також покликаний 
підвищувати суспільну свідомість, покра-
щувати життя громади, розвивати куль-
турну демократію. Соціально-культурна 
анімаційна діяльність як сфера соціаль-
ної діяльності орієнтована на залучення 
людини до культури, самостійна складова 
частина загальної системи соціалізації осо-
бистості, соціального виховання й освіти.
Вказано, що у сфері організації соціокуль-
турної анімаційної діяльності застосову-
ють різні управлінські технології, а саме: 
маркетингові, моніторингу, прогнозування, 
управлінського рішення, соціокультурний 
менеджмент.
Основна увага у статті зосереджена на 
професійній підготовці майбутніх менедже-
рів соціокультурної сфери до анімаційної 
діяльності, яка трактується як процес і 
результат формування у здобувачів вищої 
освіти знань, умінь і ціннісних настанов 
щодо організації управлінської соціокуль-
турної діяльності. Процес професійної під-
готовки майбутніх фахівців менеджменту 
соціокультурної діяльності на основі освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «молодший спе-
ціаліст» у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володи-
мира Гнатюка триває два роки, протягом 
яких студенти оволодівають теоретич-
ними знаннями і проходять різні види прак-
тичної підготовки. Під час навчання сту-
денти оволодівають основними фаховими 

компетентностями, які сприяють ефек-
тивному здійсненню анімаційної діяльності.
Ключові слова: анімація, аніматор, аніма-
ційна діяльність, соціокультурна сфера, під-
готовка, менеджер.

The relevance of the article is due to the fact 
that at the present stage of society development 
animation is an innovative kind of socio-cultural 
activity of social groups and individuals, the 
task of which is to overcome social and cultural 
alienation in order to eliminate personal social 
disintegration, rehabilitation of human creativity. 
The article highlights the external and internal 
factors influencing the specifics of leisure orga-
nization in modern realities. The essence of such 
concepts as “animation”, “animator”, “animation 
activity is revealed”.
Animation is a way of initiating a person’s 
creative needs and social activity, optimizing 
interpersonal and intergroup relations, socio-
cultural integration, self-awareness and self-
determination of the individual in the context of civil  
society building.
The animator is a skilled worker who promotes 
the discovering and development of a person’s 
educational, cultural and spiritual potential, as 
well as aims to raise public awareness, improve 
community life, and develop cultural democracy. 
Socio-cultural animation activity as a sphere of 
social activity, focused on bringing people to cul-
ture, an independent component of the general 
system of socialization of personality, social edu-
cation and education.
It is stated that in the sphere of organization of 
socio-cultural animation activity different man-
agement technologies are applied: marketing, 
monitoring, forecasting, managerial decision, 
socio-cultural management.
The main focus of the article is on the profes-
sional training of future managers of the socio-
cultural sphere for animation, which is interpreted 
as the process and result of the formation of 
higher education knowledge, skills and values.
The process of professional training of future 
specialists in the management of socio-cultural 
activities on the basis of educational and qualifi-
cation level junior specialist in Ternopil Volodymyr 
Hnatiuk National Pedagogical University lasts for 
two years during which students acquire theo-
retical knowledge and undergo various types of 
practical training. During their studies, students 
acquire basic professional competences that 
contribute to the effective implementation of ani-
mation activities.
Key words: animation, animator, animation, 
socio-cultural sphere, training, manager.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед наукових праць, присвячених соціально-
культурній анімації, варто відзначити ґрунтовні 
дослідження закордонних учених: В. Дулікова, 
А. Жаркова, Т. Кісельової, Ю. Красильнікова, 
М. Ярошенка, українських дослідників Т. Божук, 
Л. Волик та ін. Інноваційні підходи до практичної 
підготовки майбутніх менеджерів широко пред-
ставлені в роботах Ю. Васильєва, В. Кричевського, 
Ю. Конаржевського, В. Маслова, Р. Шакурова й ін. 
Наукові дослідження присвячені проблемі підго-
товленості керівника, зокрема менеджера соціо-
культурної сфери, до управлінської діяльності 
представлені в роботах О. Ануфрієвої, Г. Дми-
тренко, О. Дубініної, М. Кириченка, М. Морозо-
вої та ін. Аналіз праць із проблеми компетент-
ності (Т. Бурлаєнко, Т. Гайворонська, О. Зязюн, 
М. Міровська, В. Куніцина, Є. Табакова) дозволяє 
нам розглядати професійну підготовку менеджерів 
соціокультурної діяльності як якість особистості, її 
настанови, професійні, педагогічні та психологічні 
знання і вміння.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні очевидна залеж-
ність соціального прогресу від здібностей і якос-
тей особистості професіоналів-менеджерів, які 
працюють у різних галузях суспільства. Саме 
сучасні зміни зумовлюють потребу переглянути 
традиційні підходи до підготовки кваліфікованих 
управлінських кадрів. 

Вища освіта початку ХХІ ст. більше, ніж коли-
небудь, покликана формувати особистість мене-
джера соціокультурної діяльності з високим рівнем 
освіченості, економічної культури, гуманістичних 
поглядів і переконань. У зв’язку із цим виникає 
потреба розглянути проблему професійної підго-
товки менеджерів соціокультурної сфери з різних 
боків: проаналізувати наукові концепції професій-
ної підготовки менеджерів, розглянути процес підго-
товки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери 
до анімаційної діяльності в закладах вищої освіти.

Мета статті полягає в розкритті сутності таких 
понять, як «анімація», «аніматор», «анімаційна 
діяльність», обґрунтуванні процесу підготовки 
майбутніх менеджерів соціокультурної сфери 
до анімаційної діяльності в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Прискорення 
темпу життя та розвиток нових технологій зумо-
вили появу тенденції збільшення потреби сучас-
ної людини в якісному і різноманітному відпочинку. 
Проте вибір певного типу відпочинку обмежений 
дією зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх 
чинників належать: ціннісна нестабільність, соці-
альна напруженість, втрата традицій і духовної 
єдності поколінь, перевага споживацтва в соці-
альному та культурному житті. Внутрішні чинники 
такі: недостатня інформованість громадян про 
функціонування сфери дозвілля, обмеження віль-

ного часу в окремих категорій населення, низький 
рівень мотивації населення до соціально-продук-
тивного дозвілля, нерозвинена інфраструктуру 
та нестача кваліфікованих фахівців тощо [2].

Останнім часом значно виріс запит саме на 
спеціалістів соціокультурної сфери, під якою розу-
міють сукупність галузей, які виробляють товари 
і надають послуги, необхідні для задоволення 
соціально-культурних потреб людини й організації 
дозвілля різних категорій населення.

Науковець Н. Максимовська вважає, що осно-
вними завданнями у сфері дозвілля є: подолання 
розмежування соціальних суб’єктів, розвиток 
їхньої самоактивності, посилення духовної скла-
дової частини у формах дозвілля, що можливе 
за допомогою анімаційної діяльності [4].

Анімаційна діяльність розглядається вченими 
як цілеспрямований, спеціально організований 
процес залучення людини до культурних цінностей 
суспільства й активного включення самої особис-
тості в цей процес. На думку Т. Кісельової та Ю. Кра-
сильнікова, соціально-культурна анімаційна діяль-
ність – це сфера соціальної діяльності, орієнтована 
на залучення людини до культури, самостійна 
складова частина загальної системи соціалізації 
особистості, соціального виховання й освіти [3].

У науковій літературі анімацію розглядають 
у вузькому і широкому значеннях. У вузькому 
значенні анімація – організація дозвілля в турис-
тичних комплексах, готелях, на корпоративних 
заходах, дитячих святах; напрям, що передбачає 
особисту участь відпочивальників у культурно-
масових заходах. Анімація також розглядається 
як діяльність щодо розроблення та впровадження 
спеціальних програм проведення вільного часу. 
Анімаційні програми включають спортивні ігри та 
змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, 
хобі, заняття, що входять до сфери духовних 
інтересів тощо. Тобто аніматор у вузькому значенні 
слова – це спеціаліст, що розробляє індивідуальні 
та колективні програми проведення дозвілля, що 
орієнтує людину в розмаїтті дозвіллєвих занять, 
організовує повноцінне проведення вільного часу. 
У межах дозвілля анімація є технологією щодо 
його організації.

У широкому розумінні до складу анімації вклю-
чається світоглядний потенціал, вона розуміється 
як соціокультурне явище. Аніматор виконує роль 
активатора або каталізатора локальних проце-
сів розвитку місцевих спільнот. У такому аспекті 
поняття «анімація» дозволяє, з одного боку, 
досить точно охарактеризувати цілі соціокультур-
ної діяльності, виявити її консолідуючий характер, 
а з іншого – позначити внутрішній аспект відносин 
суб’єктів соціокультурного процесу (особливі спо-
соби спілкування, діалогу, наповненого участю, 
почуттям, дією). У зв’язку з цим зазначають, 
що в сучасній науці розуміння поняття «аніма-
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ція» пов’язане здебільшого із соціальним аспек-
том, тобто це поняття вживається в основному 
для характеристики відносин [5].

У Франції, Іспанії, Італії фахівців сфери 
дозвілля називають соціокультурними анімато-
рами. Зокрема, у Франції дефініція «аніматор» 
характеризується розмаїтістю підходів. Так, ані-
матор розглядається як професійний працівник 
соціально-виховної анімації, функції якого поляга-
ють у розвитку культурного, виховного й спортив-
ного потенціалу особистості; фахівець соціальної 
сфери, мета якого – задоволення потреб, бажань 
і запитів соціальних верств населення; агент куль-
турної й суспільної діяльності, покликаний підви-
щувати суспільну свідомість, покращувати життя 
громади, розвивати культурну демократію [1].

Отже, узагальнюючи результати теоретичного 
дослідження сутності анімації, зазначимо, що 
характерні її особливості такі: 

 – здійснення у вільний час; 
 – наявність свободи вибору, добровільність, 

активність, ініціатива як однієї людини, так і різних 
соціальних груп; 

 – різноманітність видів на базі різності інтер-
есів дорослих, молоді та дітей; 

 – обумовленість національно-етичними, регіо-
нальними особливостями і традиціями; 

 – глибока індивідуальність; 
 – гуманістичний, культурологічний, розвиваю-

чий, оздоровчий і виховний характер [7].
Важливо зауважити, що у сфері організації 

соціокультурної анімаційної діяльності застосову-
ють різні управлінські технології, а саме: 

 – маркетингові технології – включають моніто-
ринг соціокультурних процесів, формування сучас-
ного ринку попиту на культурні продукти та послуги; 

 – технології моніторингу, планування й орга-
нізації, що дозволяють виявити основні цілі, 
завдання, методи та прийоми, що спрямовані на 
виконання цього чи іншого плану, проєкту, про-
грами в соціокультурній сфері;

 – технології прогнозування, що дозволяють 
вибирати необхідні орієнтири в соціокультурній 
діяльності; 

 – технології управлінського рішення, що забез-
печують ефективність, реальність, економічність, 
своєчасність, обумовленість управлінських рішень; 

 – соціокультурний менеджмент – це діяльніс-
ний процес, де поряд із типовими для загального 
менеджменту принципами, структурою, якостями 
проявляються риси менеджменту фінансового, 
педагогічного, психологічного, інноваційного. 
Соціокультурний менеджмент варто розглядати 
як сукупність управлінських відносин і засобів 
управлінської діяльності в соціокультурній сфері, 
як особливий вид взаємодії та взаємозв’язку між 
колективами й окремими людьми – суб’єктами 
цієї діяльності [6].

Варто зазначити, сьогодні на ринку праці 
в Україні з’явилася відносно нова спеціальність –  
«Менеджмент соціокультурної діяльності», покли- 
кана швидко і якісно задовольнити ринок  
послуг з організації вільного часу для різних 
категорій населення, а також навчити майбутніх 
фахівців упроваджувати у сферу дозвілля інно-
ваційні підходи.

Саме таких спеціалістів, які володіють новими 
організаційними навичками, запит на яких останнім 
часом значно виріс, потребують у центрах дозвілля 
і творчості, позашкільних установах, музейних та 
паркових комплексах, івентагенціях, торгово-роз-
важальних і туристично-рекреаційних комплексах, 
санаторно-оздоровчих і спортивно-розважальних 
центрах. Тому у 2018 р. адміністрацією Терно-
пільського національного педагогічного універси-
тету імені Володимира Гнатюка ухвалено рішення 
про розширення сфери освітньої діяльності та 
ліцензування нової освітньо-професійної про-
грами «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Процес професійної підготовки фахівців 
менеджменту соціокультурної діяльності на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спе-
ціаліст» триває два роки, протягом яких студенти 
оволодівають теоретичними знаннями і проходять 
різні види практичної підготовки.

Обов’язкова складова частина навчання – дис-
ципліни циклу фундаментальної, природничо- 
наукової підготовки, зокрема: «Культурологія», 
«Мистецтвознавство», «Основи наукових дослі-
джень» і дисципліни циклу професійної та практич-
ної підготовки, а саме: «Вступ до спеціальності», 
«Основи професійної комунікації», «Майстер-
ність актора», «Основи сценарної майстерності», 
«Соціокультурна анімація», «Етика професійної 
діяльності», «Теорія соціокультурної діяльності», 
«Теоретичні і прикладні засади менеджменту», 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Кон-
фліктологія», «Тренінгові технології», «Основи 
PR”, «Іміджеологія», «Івент-менеджмент», «Арт-
терапевтичні технології в соціокультурній сфері», 
«Практикум соціокультурної діяльності». На дис-
ципліни варіативної частини відведено 28 креди-
тів. За період навчання студенти виконують дві 
курсові роботи: з теорії соціокультурної діяльності 
та менеджменту соціокультурної діяльності.

Під час навчання студенти опановують основні 
фахові компетентності, які сприяють ефективному 
здійсненню анімаційної діяльності, а саме:

 – критичне усвідомлення специфічності та 
взаємозв’язку між культурними, соціальними й 
економічними процесами;

 – урахування економічних, екологічних, пра-
вових, політичних, соціологічних, технологічних 
аспектів формування ринку культури та мистецтва;

 – планування, управління та контроль за вико-
нанням поставлених завдань і ухвалених рішень;
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 – уміння розробляти соціокультурні проєкти та 
забезпечувати їх операційну реалізацію;

 – здатність виявляти, використовувати, інтер-
претувати, критично аналізувати джерела інфор-
мації у сфері менеджменту соціокультурної 
діяльності;

 – навички використовувати сучасні методи 
обробки інформації для організації й управління 
соціокультурними процесами;

 – уміння організовувати роботу у сфері аніма-
ційного менеджменту;

 – здатність упроваджувати анімаційні ідеї для 
створення інноваційних соціокультурних послуг;

 – спроможність визначати і використовувати 
адекватний професійний інструментарій для роз-
роблення й оперативного управління анімацій-
ними проєктами в соціокультурній сфері;

 – уміння визначати стратегічні пріоритети 
й аналізувати особливості місцевих, регіональ-
них, національних і світових анімаційних стратегій 
у соціокультурній сфері.

Під час підготовки студенти навчаються ство-
рювати сучасні соціально-культурні та культурно-
мистецькі проєкти, використовуючи водночас 
новітні методи і технології: інтерактивні, дебатні, 
ігрові, тренінгові; здобувають практичні навички 
в організації як традиційних культурних форм 
дозвілля (свята, обряди, концерти, фестивалі, 
дискусії, тощо), так і – новітніх (дебатний турнір, 
флешмоб, тренінг, тімбілдінг, ворк-шоп). Майбут-
ніх організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності 
готують і до мистецтва спілкування з різними кате-
горіями населення. 

У процесі викладання курсів професорсько-
викладацький склад кафедри соціальної педаго-
гіки і соціальної роботи використовує різні методи 
та форми навчання: лекції (вступні, тематичні, 
підсумкові, мультимедійні, інтерактивні, лекції-
практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семі-
нарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової 
гри, конференцій тощо), консультації (колективні, 
індивідуальні, групові), а також реалізує різні 
форми поточного та підсумкового контролю (тес-
тування, виконання практичних завдань, напи-
сання рефератів, письмові й усні заліки й екза-
мени, контрольні та курсові роботи). На особливу 
увагу заслуговують бакалаврські роботи, у яких 
досліджуються впровадження анімаційних про-
грам у дозвілля, технології їх створення, а також 

анімаційні послуги як запорука підвищення якості 
соціокультурної діяльності.

Практика студентів є невід’ємною складовою 
частиною підготовки фахівців до соціокультурної 
анімаційної діяльності й спрямована на закрі-
плення теоретичних знань, отриманих студентами 
за час навчання, набуття й удосконалення прак-
тичних навичок і умінь, формування та розвиток 
у них професійного вміння ухвалювати самостійні 
рішення в умовах конкретної професійної ситуації. 
Об’єктами практики виступають об’єкти соціокуль-
турної сфери.

Студенти, відповідно до навчального плану, 
проходять три види практик, як-от: ознайомлю-
юча (I семестр). виробнича (ІІI семестр), профе-
сійно орієнтована (ІV семестр). Тривалість кожної 
із практик – три тижні. 

Безперечно, така увага до анімації під час органі-
зації навчального процесу має свою мету. Адже саме 
аніматори відіграють ключову роль в анімаційних 
заходах, є лідерами розважальних програм, зада-
ють позитивний настрій оточенню, відповідальні за 
задоволення, радість, дружбу і активність людей. 

Висновки. У соціальному контексті анімація – 
це напрям соціальної діяльності спеціаліста, спря-
мованої на реалізацію професійно обґрунтованих 
дій із метою оздоровлення соціального клімату 
певного середовища, створення атмосфери кре-
ативності, сприяння інтеграції людей у соціокуль-
турний простір через залучення їх до просоціаль-
ної діяльності. 

Професійна підготовка менеджера соціокуль-
турної діяльності до анімаційної діяльності – це 
процес і результат формування у здобувачів вищої 
освіти знань, умінь і ціннісних настанов. Їхній зміст 
регламентовано освітніми стандартами за напря-
мом підготовки менеджерів соціокультурної діяль-
ності та профільними професійними стандартами. 
Дані вимоги гарантують ефективне виконання 
молодими кадрами в даній сфері дій, що пропо-
нуються професією. Підготовка таких фахівців є 
сьогодні важливим завданням профільних кафедр 
закладів вищої освіти України.

Сучасна концепція соціально-культурної роботи 
і системи підготовки менеджерів соціокультурної 
сфери повинна враховувати також складні й дина-
мічні процеси, які відбуваються зараз у духовному 
житті світової спільноти, що може стати перспек-
тивою подальших наукових досліджень.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У сучасних умовах інтеграції та глобалізації еко-
номіки англійська мова є ключовою компетенцією, 
інструментом міжнародного спілкування, засобом 
приєднання до європейського освітнього, науко-
вого та професійного простору, умовою ефектив-
ної інтеграції та чинником економічного зростання 
країни [1]. 

Держава потребує фахівців зі сформованими 
професійними компетенціями, необхідними для 
взаємодії у просторі світової та європейської 
комунікації. Одним із завдань навчальних закладів 
вищої освіти є підготовка фахівців-маркетологів, 
які будуть готовими до спілкування англійською 
мовою у професійних ситуаціях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі розвитку теорії та методики 
професійної освіти відзначається зростання інтер-
есу дослідників до проблем формування іншомов-
ної компетенції майбутніх фахівців у ЗВО. Увагу 
науковців зосереджено на дослідженні комуні-
кативно-діяльнісного підходу до вивчення мови 
у професійно-технічних навчальних закладах 
(І. Бабій),  особливостей формування у студен-
тів ЗВО готовності до іншомовного спілкування 
(М. Галицька), формування англомовної компе-
тентності в діалогічному мовленні (Т. Коробейні-
кова, Л. Сліпченко, В. Черниш). 

У контексті професійної підготовки майбутніх 
маркетологів актуальності набувають роботи, зосе-
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У статті розглянуто актуальність і роль 
формування англомовної комунікативної 
компетенції в підготовці здобувачів вищої 
освіти спеціальності «Маркетинг». Вста-
новлено, що зростання потреби ринку у 
фахівцях маркетингового спрямування 
зумовило розширення пропозиції освітніх 
послуг у цій сфері. Спеціальності, пов’язані 
з маркетингом, рекламою та зв’язками із 
громадськістю, привабливі для абітурієн-
тів у закордонних і українських закладах 
вищої освіти. Розвиток міжнародних зв’язків, 
активне впровадження закордонного досвіду 
в різні сфери суспільного життя й інші гло-
балізаційні тенденції зумовлюють необхід-
ність формування у здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Маркетинг» лінгвосоціокуль-
турної, дискусійної та стратегічної компе-
тенцій. Не менш важливе формування вмінь 
і навичок академічної та професійної комуні-
кації. Одним із завдань навчальних закладів 
вищої освіти є підготовка фахівців-марке-
тологів, які будуть готовими до спілкування 
англійською мовою у професійному середо-
вищі. З’ясовано, що Україна в рейтингу рівня 
знання населенням англійської мови серед 
неангломовних країн у 2018 році посіла лише 
43-е місце у світі. Відзначено, що в основі 
сучасних підходів до навчання іноземних мов 
лежить використання комунікативного та 
конструктивістського методів викладання. 
Актуальним є використання як традиційних, 
так і альтернативних  методів навчання. 
Обґрунтовано, що сучасний викладач англій-
ської мови має володіти широким спектром 
методик і технологій навчання, що дозво-
лить полегшити задоволення навчальних 
потреб здобувачів вищої освіти. Вивчено 
закордонний досвід організації навчального 
процесу викладання англійської мови здобу-
вачам вищої освіти спеціальності «Марке-
тинг та ринкова аналітика». Запропоновано 
напрями вдосконалення організації навчаль-
ного процесу та викладання англійської мови 
у вітчизняних закладах вищої освіти.
Ключові слова: англійська мова, комуніка-
тивна компетенція, методи викладання, 

організація навчального процесу, маркетинг, 
маркетолог.

The article deals with the relevance and role 
of forming English-language communication 
competence when training students in specialty 
“Marketing”. It is established that the growing 
market demand for marketing specialists has 
caused the expansion of educational services in 
this field. Specialties related to marketing, adver-
tising and public relations are of great interest 
for those who want to get qualification both in 
foreign and Ukrainian higher educational insti-
tutions. The development of international rela-
tions, active introduction of foreign experience 
in various spheres of social life and other glo-
balization tendencies necessitate the formation 
of linguosociocultural, discussion and strategic 
competencies in students of higher educational 
institutions. The development of academic and 
professional communicative skills is also impor-
tant. One of the tasks of higher educational insti-
tutions is to train marketers who will be ready to 
speak English in the professional environment. 
It is revealed that Ukraine ranked only 43rd in 
the world rating of English language proficiency 
among non-English-speaking countries in 2018. 
It is noted that modern approaches to foreign 
language teaching are based on the application 
of communicative and constructivist teaching. It 
is important to use both traditional and alterna-
tive teaching methods. It is justified that a mod-
ern English language teacher should master a 
wide range of teaching methods and technolo-
gies, which will facilitate satisfaction of the edu-
cational needs of students. Foreign experience 
of organizing the educational process of teach-
ing English to students of higher educational 
institutions in specialty “Marketing and Market 
Analytics” has been studied. The directions for 
improving the organization of the educational 
process and teaching of English in domestic 
higher educational institutions are offered.
Key words: English language, communicative 
competence, teaching methods, organization of 
educational process, marketing, marketer.
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реджені на аналізі методологічних основ форму-
вання в майбутніх маркетологів англомовної ком-
петентності у професійно орієнтованому усному 
спілкуванні (А. Онуфрів), змісту формування 
англомовної лексичної компетентності в діловому 
спілкуванні майбутніх маркетологів (І. Чорна), лінг-
водидактичної моделі навчання англійського нау-
кового писемного мовлення (Р. Мартинова). Попри 
значну кількість наукових розвідок із досліджува-
ної проблеми, питання формування англомовної 
комунікативної компетенції майбутніх маркетоло-
гів потребує більш ґрунтовного дослідження.  

Мета статті – дослідити сучасні виклики щодо 
формування англомовної комунікативної компе-
тенції майбутніх маркетологів у глобалізаційних 
умовах, визначити основні структурні компоненти 
англомовної комунікативної компетенції, методи її 
формування.  

Виклад основного матеріалу. Для сучасного 
світу характерний інтенсивний розвиток широких 
економічних і пов’язаних із ними наукових відно-
син, тому в забезпеченні ефективної комунікації 
зростає важливість знання англійської мови. 

За даними результатів дослідження авторитет-
ної організації English Proficiency Index, Україна 
в рейтингу рівня знання населенням англійської 
мови серед неангломовних країн у 2018 р. посіла 
лише 43-е місце у світі зі 100 країн, що досліджу-
вались. З-поміж 32-х неангломовних країн Європи 
Україна перебувала на 28-му місці. Результати 
проведених організацією досліджень у 2019 р. 
понизили рейтингові позиції України до 49-го місця 
у світі та 29-го в Європі. Індекс рівня знання англій-
ської мови для України в зазначеному рейтингу 
позначено як «низький» [2].

Економіка є одним із визначальних чинників 
напряму розвитку нашої держави, тому його успіш-
ність, на нашу думку, залежить від рівня підготовки 
здобувачів вищої освіти економічного напряму.

Маркетинг – вагома складова частина сьогод-
нішнього світу. Цінність продуктів і послуг, що ото-
чують нас, значною мірою формується завдяки 
зусиллям маркетингових відділів компаній. Укра-
їні необхідні фахівці-маркетологи, які володіють 
знаннями і навичками організації бізнес-проце-
сів щодо спрямування потоку товарів і послуг від 
виробника до споживача [3, с. 55].

Зростання потреби ринку у фахівцях марке-
тингового спрямування викликало розширення 
пропозиції освітніх послуг у цій сфері. Результати 
моніторингу ринку освітніх послуг показали, що 
спеціальності, пов’язані з маркетингом, рекламою 
та зв’язками із громадськістю, є привабливими для 
абітурієнтів у закордонних західноєвропейських та 
східноєвропейських ЗВО.

Так, наприклад, у 2018 р. на спеціальність 
«Маркетингові комунікації та зв’язки із громад-
ськістю» в Карловий університет у Празі – один 

із найстаріших і найповажніших університетів 
Європи – було подано 642 заяви на вступ, що є 
дуже високим показником. Навчання здобувачів 
вищої освіти проводиться чеською або англій-
ською мовами. В обох випадках від абітурієн-
тів необхідне підтвердження володіння мовою 
в достатньому обсязі, щоби мати можливість під 
час навчання не тільки прослуховувати лекції, 
але й складати рубіжні та контрольні іспити для 
підтвердження своїх знань. Для підтвердження 
знання англійської мови необхідно скласти про-
фільні іспити англійською мовою, надати серти-
фікати складання міжнародного іспиту (IELTS – 
6,5 та вище; TOEFL, SAT – 550 і вище) [4].

На українському ринку освітніх послуг пред-
ставлена велика кількість закладів вищої освіти, 
які пропонують навчання, мають ліцензію та відпо-
відну акредитацію за освітньою програмою «Мар-
кетинг» або спорідненими з нею програмами (логіс-
тика, реклама, зв’язки із громадськістю, торгівля 
тощо). У 2015 р. в Україні підготовку студентів за 
спеціальністю «Маркетинг» здійснювали 55 дер-
жавних і приблизно 50 приватних закладів вищої 
освіти [5, с. 60]. Протягом 2015–2019 рр. кількість 
таких закладів вищої освіти в Україні значно зросла. 

Розвиток міжнародних зв’язків, активне впро-
вадження закордонного досвіду в різні сфери 
суспільного життя й інші глобалізаційні тенден-
ції зумовлюють необхідність формування у здо-
бувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» 
лінгвосоціокультурної, дискусійної та стратегічної 
компетенцій. Вивчення іноземних мов є складо-
вою частиною спеціальної підготовки маркето-
лога через опанування лінгвокраїнознавчої ком-
петенції та формування практичних професійних 
умінь і навичок.

До структури англомовної комунікативної 
компетенції належать: мовленнєва компетенція 
(аудіювання, говоріння, читання, письмо); мовна 
компетенція (лексичні, фонетичні, орфографічні 
знання); дискурсивна компетенція; соціокультурна 
та соціолінгвістична компетенція; стратегічна ком-
петенція. Здобувач вищої освіти повинен уміти 
здійснювати усне спілкування, розуміти на слух 
різну інформацію, логічно структурувати й пере-
давати свої висловлювання, обирати ефективні 
стратегії для розв’язання будь-якої проблеми. 
Основними чинниками, які впливають на форму-
вання англомовної комунікативної компетентності 
у студентів, є професійна спрямованість, гуманіс-
тичний стиль спілкування, орієнтація на комуніка-
тивну культуру як на професійну цінність [6, с. 8].

Зважаючи на вищесказане, у нормативний зміст 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) сту-
пеня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг», 
сформульований у термінах результатів навчання, 
включено у програмний результат Р17 таке: «<…> 
Демонструвати навички письмової та усної профе-
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сійної комунікації державною й іноземною мовами, 
а також належного використання професійної тер-
мінології <…>» [7].

Професійні запити щодо володіння маркетоло-
гами іноземною мовою ґрунтуються на сучасних 
вимогах ринку. Проведений аналіз вакансій на 
провідних інтернет-сайтах із пошуку роботи пока-
зав, що основними вимогами, які висуваються до 
фахівців-маркетологів щодо володіння іноземною 
мовою, є володіння писемною мовою (заповнення 
документів, підготовка офіційних листів) та роз-
мовною мовою (телефонні переговори, особисті 
зустрічі з партнерами). 

У системі вищої освіти України відбувається 
реформування навчального процесу в напрямі 
наближення до загальноєвропейських вимог до 
якості освіти. Змінюються, відповідно, підходи й 
освітні технології викладання іноземних мов май-
бутнім маркетологам. Сучасний викладач інозем-
ної мови має володіти широким спектром методик 
навчання, що дозволить полегшити задоволення 
навчальних потреб здобувачів вищої освіти. Він 
повинен бути поінформованим про сучасні прин-
ципи, методики та технології викладання; добре 
знати своїх студентів, їхні стилі навчання й упо-
добання, щоби мати можливість вибору найбільш 
відповідних технологій; уміти адаптувати загаль-
норекомендовані методики відповідно до ситуації.

В основі сучасних підходів до навчання інозем-
них мов лежить використання комунікативного та 
конструктивістського методів викладання. Акту-
альним є використання традиційних (метод повної 
фізичної реакції, сугестивний метод, драматич-
ний метод, мовчазний метод, груповий метод, 
метод активізації резервних можливостей осо-
бистості та колективу) і альтернативних (навчання 
з комп’ютерною підтримкою, метод сценарію, 
метод симуляцій, каруселі, навчання за станціями, 
метод групових пазлів, метод рольової гри, кейс-
метод) методів навчання [8, с. 246].

Ефективна технологія викладання англійської 
мови повинна забезпечити таке: дати можливість 
студенту відкрити або здобути нові знання; полег-
шити процес навчання; бути природною і макси-
мально наближеною до реального життя; відпові-
дати віку та рівню знань студентів; бути достатньо 
привабливою, щоби мотивувати студента навча-
тися далі; допомогти студенту розвинути своє 
логічне мислення; бути економною (студенти пови-
нні мати можливість досягти навчальних цілей за 
мінімальний час з якомога меншими зусиллями); 
бути гнучкою [9, c. 10].

Більшість мовознавців і викладачів мови пого-
джуються з тим, що студенти найкраще отриму-
ють іншомовну комунікативну компетенцію через 
інтерактивність і взаємодію. Викладачі повинні 
намагатися використовувати реальні ситуації, 
які потребують спілкування та співпраці (спільної 

роботи) студентів, наприклад, дискусії, рольові 
ігри, симуляції тощо.

Доведено, що на формування іншомовної ком-
петенції впливає ефективність організації занять 
з іноземної мови професійного спрямування, 
методична якість матеріалів, використання іннова-
ційних методів навчання і сформованість позитив-
ної мотивації щодо вивчення іноземної мови [10]. 

Закладу вищої освіти в навчальному процесі 
потрібно забезпечити сукупність умов, які сприяти-
муть становленню міжкультурної іншомовної кому-
нікативної компетентності фахівця-маркетолога. 
Наявність для цього висококваліфікованих викла-
дачів іноземної мови, які володіють сучасними 
технологіями викладання, є обов’язковою, але не 
достатньою передумовою. Перегляду, на нашу 
думку, потребують підходи до організації навчаль-
ного процесу та формування навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти економічних 
спеціальностей. Існуючі обсяги навчального наван-
таження дисципліни «Іноземна мова за професій-
ним спрямування» не дозволяють якісно сфор-
мувати іншомовну комунікативну компетенцію.

Цікавим для вивчення, на нашу думку, є досвід 
викладання англійської мови в Національному 
дослідному університеті «Вища школа економіки» 
(далі – ВШЕ) студентам спеціальності «Марке-
тинг та ринкова аналітика». Англійська мова, як 
не дивно, не є обов’язковою складовою части-
ною загальноосвітньої програми, тому її вивчення 
пропонується студентам 1-го та 2-го курсів бака-
лаврату лише факультативно. Однак усі сту-
денти ВШЕ після 1-го курсу обов’язково склада-
ють внутрішній іспит з англійської мови, а після 
2-го курсу – зовнішній незалежний іспит. Осо-
бливістю внутрішнього іспиту з англійської мови, 
який складають студенти після 1-го курсу, є те, 
що іспит приймають викладачі, які не викладали 
студентам протягом навчального року. Складання 
іспиту після 2-го курсу максимально наближене до 
процедури складання іспитів для отримання між-
народних сертифікатів з англійської мови. Іспити 
з англійської мови можуть бути автоматично пере-
зараховані студентам, які вже мають сертифі-
кати про володіння англійською мовою, отримані 
за межами університету.

На 3-му та 4-му курсах кожний студент ВШЕ 
зобов’язаний мати у своєму індивідуальному 
навчальному плані як мінімум по одній професій-
ній дисципліні, яка пропонується для вивчення 
англійською мовою. Під час підготовки випускної 
кваліфікаційної роботи студенти повинні викорис-
товувати іншомовні літературні джерела. Окрім 
того, кожен студент готує англійською мовою роз-
горнутий план і анотацію своєї випускної квалі-
фікаційної роботи, які перевіряються системою 
«Антиплагіат» і оцінюються окремо за два місяці 
до захисту випускної роботи [11].
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Такий підхід до організації навчального про-
цесу, з одного боку, забезпечує здобувачам вищої 
освіти максимальну академічну мобільність, а 
з іншого – мотивує до вивчення англійської мови.

Відповідно до сучасних викликів, вивчення 
англійської мови для студентів спеціальності 
«Маркетинг» має бути спрямовано на формування 
англомовної комунікативної компетенції не нижче 
рівня B2 згідно із Загальноєвропейською шкалою 
CEFR та формування навичок для використання 
іноземної мови в навчальній, науковій та профе-
сійній діяльності.

Висновки. Вміння вільно читати професійну 
літературу, спілкуватись із діловими партнерами, 
писати та вчитися англійською мовою є однією 
з найважливіших комунікативних компетенцій 
сучасного здобувача вищої освіти – майбутнього 
маркетолога. Творчі й особистісні характерис-
тики освіченої людини зі знанням хоча б однієї 
іноземної мови поряд з її фундаментальною про-
фесійною базою є важливими ресурсами життєз-
датності та розвитку індивіда. Іноземна мова є 
засобом не лише міжособистісного спілкування, 
а й міжкультурної комунікації, вона виступає 
інструментом, за допомогою якого стає реальним 
встановлення взаєморозуміння і взаємодії між 
представниками різних лінгвоетноспільнот.

Подальші дослідження перспективи в цьому 
напрямі передбачають вивчення змісту форму-
вання англомовної комунікативної компетенції та 
його методичного забезпечення.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Успішність реалізації завдань фахової передвищої 
та вищої освіти багато в чому залежить від профе-
сійної мотивації студентів. Професійна мотивація 
виступає внутрішнім рушійним чинником розвитку 
професіоналізму й особистості того, хто навча-
ється, оскільки тільки на основі високого рівня роз-
витку мотивації можливе досягнення професійної 
освіченості й культури особистості.

Формування у студентів професійної мотивації 
визначає їхнє позитивне ставлення до майбут-
ньої діяльності, прагнення створювати нові про-
фесійно вагомі цінності, задовольняти потреби 
в самореалізації й досягати професійної майстер-
ності. Особливої значущості набуває сформова-
ність професійної мотивації для фахівців такої 
галузі економіки, як ресторанне господарство. 
Без стійкої мотивації та орієнтації на успіх кожного 
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Сьогодні багато фахівців у галузі педагогіки 
приділяють велику увагу формуванню про-
фесійної мотивації студентів. Мотивація 
є основним чинником, який визначає якість 
і темп навчання. Професійна мотивація, 
на думку дослідників, визначає не тільки 
правильність вибору подальшого профе-
сійного шляху, а і продуктивність трудової 
діяльності, задоволеності результатами 
праці та цілеспрямованість професійного 
навчання. Необхідність підвищити рівень 
професійної мотивації в навчальних закладах 
є однією з головних цілей освіти.
Стаття присвячена проблемі формування 
професійної мотивації студентів спеціаль-
ності «Харчові технології» у процесі прак-
тичного навчання. Зокрема, висвітлено 
погляди вчених на різні аспекти та зміст 
чинників мотивації; модель формування 
професійної мотивації та комплекс педаго-
гічних умов її ефективного функціонування. 
З’ясовано значення виробничої практики 
як інструмента формування позитивного 
досвіду професійної діяльності. Особливу 
увагу приділено таким засобам практики, 
що впливають на ефективність процесу 
становлення мотивації до професійної 
діяльності, як вибір виробничих партнерів 
та робочого середовища, у якому усунені всі 
негативні чинники; керівництво практикою, 
участь у науково-практичних конференціях 
за підсумками практичного навчання. Зазна-
чається також, що ретельний відбір засобів 
практичного навчання впливає на резуль-
тативність практики, позитивну мотива-
цію студентів до майбутньої професійної 
діяльності. Увага приділена дослідженню 
взаємозв’язку мотивації і «Я-концепції» сту-
дента, а саме трьох її складових частин: 
ідеального уявлення про себе, образу «Я» і 
самооцінки. Обґрунтовані умови виробничої 
практики, що забезпечують комплексний 
вплив на особистість студента у процесі 
виховання, навчання і становлення май-
бутнього фахівця. Акцент зроблений на 
успішному розвитку сценарію формування 
професійної мотивації у студентів у процесі 
практичного навчання. Водночас наведені 
приклади інших сценаріїв становлення про-
фесійної мотивації студентів, у яких спо-
стерігаються деякі ознаки розчарування 
у професії, втрата інтересу до навчання і 
закономірне зниження професійної мотивації 
на різних курсах навчання.
Ключові слова: мотивація студентів, про-
фесійна мотивація студентів, практика, 

засобу практики, практичне навчання, 
Я-концепція студента.

Today, many pedagogical experts pay great 
attention to the formation of students’ profes-
sional motivation. Motivation is the main factor 
that determines the quality and pace of learning. 
According to the researchers, professional moti-
vation determines not only the correct choice of 
further career path, but also the productivity of 
work activity, satisfaction with the results of work 
and the purposefulness of vocational training. 
The need to increase the level of professional 
motivation in educational institutions is one of the 
main goals of education.
The article is devoted to the problem of forma-
tion of professional motivation of students of the 
specialty “Food Technologies” in the process of 
practical training. In particular, the views of sci-
entists on various aspects and content of factors 
of motivation are covered; model of professional 
motivation formation and complex of pedagogical 
conditions of its effective functioning. The impor-
tance of industrial practice as a tool for forming 
a positive professional experience has been 
clarified. Particular attention is paid to such prac-
tices that affect the effectiveness of the process 
of becoming motivated to professional activity, 
as the choice of production partners and a work 
environment in which all the negative factors 
are eliminated; practice guidance, participation 
in scientific-practical conferences based on the 
results of practical training. It is also noted that 
careful selection of practical training means influ-
ences the effectiveness of practice, positive moti-
vation of students for future professional activity. 
Attention is paid to the study of the relationship 
between student motivation and self-concept, 
namely its three components: perfect self-image, 
self-image and self-esteem. The substantiated 
conditions of industrial practice, providing a 
comprehensive impact on the individual on the 
student in the process of education, training and 
becoming a future specialist. Emphasis is placed 
on the successful development of the scenario 
of students’ professional motivation formation 
in the process of practical training. At the same 
time, there are examples of other scenarios of 
students’ professional motivation, which show 
some signs of frustration in the profession, loss of 
interest in learning and a natural decrease in pro-
fessional motivation in different courses of study.
Key words: student motivation, students’ profes-
sional motivation, practice, means of practice, 
practical training, student’s self-concept.
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фахівця цієї сфери неможливо забезпечити досяг-
нення світових стандартів ресторанного сервісу.

Професійна мотивація як значущий резуль-
тат підготовки студентів спеціальності «Харчові 
технології» не виникає стихійно і потребує ціле-
спрямованих, систематичних і погоджених дій з її 
формування. Ефективність формування профе-
сійної мотивації у студентів потребує створення 
такого організаційно-освітнього середовища, яке 
б максимально сприяло задоволенню їхніх вну-
трішніх потреб та інтересів, а суттєвим потен-
ціалом для успішного здійснення даного про-
цесу володіє практичне навчання, яке є одним 
із найважливіших компонентів цілісної системи 
професійного становлення фахівців сфери рес-
торанного господарства. Практичне навчання, 
яке характеризується відносною автономністю 
і спрямованістю на опановування професій-
них компетенцій, сприяє формуванню мотива-
ції в результаті занурення особистості в серед-
овище професійних дій. Воно дає можливість 
студентам своєчасно застосувати й апробувати 
здобуті знання зі спецдисциплін, оцінити свою 
здатність і готовність до професійної діяльності 
в реальних умовах. Тому особливо важливим 
стає питання про стимули і мотиви навчально-
професійної діяльності студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значущість обраного напряму доводить і науково-
педагогічний інтерес до різних аспектів виявленої 
нами проблеми. Аналіз наукової та методичної 
літератури показує, що проблемам виявлення 
процесів професійної мотивації та вдосконалення 
методів її формування приділялася і зараз приді-
ляється значна увага. Накопичено багатий досвід 
формування і розвитку мотивації студентів у сфері 
професійної діяльності, де в центрі уваги опини-
лися проблеми пошуку методів досягнення успіхів 
через активізацію пізнавального процесу. 

Уперше слово «мотивація» ужив А. Шопенгауер 
у статті «Чотири принципи достатньої причини». 
Потім цей термін міцно увійшов у психологічний 
ужиток для пояснення причин поведінки людини. 

Змістовні теорії мотивації, у яких учені концен-
труються на виявленні й аналізі змісту чинників 
мотивації, розробляли А. Маслоу, Д. Макклел-
ланд, Х. Хекхаузер. У рамках процесного підходу 
до визначення категорії «мотивація» передусім 
необхідно виділити праці В. Асєєва, Дж. Аткінсона, 
В. Вілюнас, В. Врума, Е. Ільїна й інші. У роботах 
учених І. Бєляєвої, К. Обухівського, А. Леонтьєва, 
В. Рожина, П. Рудик, П. Якобсон розглядається 
процес формування і функціонування мотивації, 
виділяються мотиви трудової діяльності. 

Різні автори зачіпають різні аспекти мотивації. 
П. Якобсон, К. Обухівський істотним моментом 
мотивації виділяють існування віддалених цілей, 
В. Вілюнас відносить до явищ мотивації будь-які 

приклади небайдужого ставлення живих істот 
до окремих дій. 

У «Психологічному словнику» за редакцією 
А. Петровського та М. Ярошевського під мотивацією 
розуміються спонукання, що викликають активність 
організму і визначають її спрямованість. Ми дотри-
муємося розуміння поняття «мотивація» П. Якоб-
соном, який розглядає її як комплекс чинників, що 
спрямовують і спонукають поведінку людини, тобто 
як сукупність причин психологічного характеру, 
що пояснюють поведінку людини, її початок, спря-
мованість і активність. Формами прояву мотивів 
є цілі, наміри, інтереси, емоції, інтерес до змісту і 
процесу діяльності, почуття обов’язку перед сус-
пільством, професійне самовизначення, праг-
нення до самоствердження, самореалізації тощо. 

Аналіз педагогічної літератури і потреби прак-
тики дозволили нам так сформулювати проблему: 
яким чином реально здійснюється мотивація 
навчальної діяльності студентів спеціальності 
«Харчові технології» під час практичного навчання, 
як сприяти її формуванню?

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, вчені проявляють 
суттєвий інтерес до окремих аспектів виявленої 
проблеми, але питанням використання потенціалу 
практичного навчання для формування у студен-
тів спеціальності «Харчові технології» професій-
ної мотивації не приділялося достатньої уваги, 
що дозволяє вважати дану проблему актуальною 
для теорії професійної підготовки.

Мета статті – теоретично обґрунтувати модель 
формування професійної мотивації й комплекс 
педагогічних умов її ефективного функціонування 
під час проходження студентами практичного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Під професій-
ною мотивацією розуміється дія конкретних спо-
нукань, що обумовлюють вибір професії і тривале 
виконання обов’язків, пов’язаних із цією професією. 
На думку М. Воробйової, професійна мотивація 
майбутнього фахівця являє собою сукупність стій-
ких мотивів, прояв яких залежить від професійних 
поглядів, відносин, позицій, а також емоцій, почут-
тів, професійних якостей особистості [2, с. 8–9].

Ефективним способом вирішення проблеми 
формування професійної мотивації у студентів 
вищих навчальних закладів є посилення орієн-
тованого на практику характеру освіти, набуття 
успішного професійного досвіду в період навчання 
у виші. Головним інструментом формування пози-
тивного досвіду професійної діяльності є студент-
ська практика.

Практика виступає в єдності з теорією і пізна-
вальною діяльністю тих, хто навчається: студент 
як активний суб’єкт цілісного педагогічного про-
цесу емпіричним шляхом пізнає світ професії 
та фіксує значущі властивості і закономірності 
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майбутньої професійної діяльності. Студентська 
практика є джерелом наукового і практичного піз-
нання, дає необхідний фактичний матеріал, підля-
гає узагальненню і теоретичній обробці. Отримані 
у процесі практичного навчання знання викорис-
товуються як настанови до дії з перетворення дій-
сності та задоволення запитів майбутніх фахівців. 
Під час такого перетворення змінюється, вдоско-
налюється і розвивається «ідеальний» план під-
готовки студента до майбутньої професії, зміцню-
ється професійна мотивація.

Структура практичного навчання представ-
лена системою елементів, що взаємодіють: мета; 
доцільна діяльність, засоби діяльності, що вико-
ристовуються у процесі реалізації мети; резуль-
тати – продукти діяльності [1, с. 90].

Для нас становлять інтерес засоби практичної 
діяльності. До засобів практики можна віднести 
звітні конференції за підсумками практики, уста-
новчі збори студентів, виробниче середовище 
підприємств, співпрацю з керівником практики від 
підприємства, взаємодію з керівником практики 
від навчального закладу й ін.

Важливо зазначити, що практика студентів 
пов’язана з діяльністю підприємств і, що найголо-
вніше, з діяльністю інших людей, зачіпає їхні осо-
бисті та професійні інтереси, тоді як діяльність 
інших людей безпосередньо й опосередковано 
впливає на практичну діяльність кожного окремо 
взятого студента.

Організація практичного навчання студентів 
спеціальності «Харчові технології» показує, що 
до вибору виробничих партнерів, які організо-
вують практику студентів фахової передвищої 
освіти, потрібно ставитися ретельно і серйозно. 
Договори про співпрацю у сфері профільної під-
готовки студентів повинні укладатися з організаці-
ями та підприємствами, які зарекомендували себе 
як професіонали високого класу у своїй галузі. 
Це зазвичай підприємства, де створено особливе 
виробниче середовище. Особливе воно тому, що 
керівники підприємств велику увагу приділяють 
активізації в цьому середовищі внутрішніх мотивів 
співробітників, які змушують їх працювати з висо-
ким натхненням, робити максимально можливий 
внесок у справу підприємства.

Завдання навчального закладу як організатора 
практичного навчання студентів – запропонувати 
майбутнім фахівцям таке робоче середовище, 
у якому будуть усунені всі негативні фактори, а 
чинники професійної мотивації – максимально 
посилені. У такому середовищі у студентів 
з’являються внутрішні мотиви і стимули вносити 
в робочий процес підприємства найцінніше, на 
що вони здатні [5, с. 65]. Завдання навчального 
закладу – підібрати такі підприємства, де студенти 
зможуть максимально реалізувати свої професійні 
задатки і набути нових компетенцій.

Отже, вибір робочого середовища відіграє 
величезну роль у формуванні та становленні 
у студентів мотивації до професійної діяльності.

Говорячи про процес формування професій-
ної мотивації студентів, хотілося б підкреслити 
взаємозв’язок таких важливих понять, як «моти-
вація» і «Я-концепція» студента. «Я-концепція» 
студента – це його уявлення про себе, від яких 
залежить його ефективність у будь-який області 
діяльності, зокрема у професійному становленні.

Зміни й удосконалення в майбутній професії 
починаються зі змін і поліпшення уявлення студента 
про себе. Тому практичне навчання треба починати 
з того, щоби переконати студента, що в нього все 
вийде на роботі, що він може і готовий виконувати 
професійні завдання. Це робиться на загальних 
установчих зборах із практики, які проводяться до 
початку практики. Але краще, щоби майбутні прак-
тиканти відвідали звітні конференції за підсумками 
практики, які проводяться по закінченню виробни-
чої практики, де старшокурсники представляють 
матеріали звітів із практики і науково-практичні 
виступи за підсумками професійного навчання.

Нагадаємо, що «Я-концепція» складається із 
трьох елементів: ідеального уявлення про себе, 
образу «Я» і самооцінки [5, с. 72].

Конференція за підсумками практики допома-
гає сформулювати ідеал, тобто студенти бачать і 
можуть співвіднести надії, мрії, прагнення і думки 
щодо професійного майбутнього. Конференція 
може посприяти у формуванні ідеального професій-
ного «Я». Крім того, молоді люди схильні до впливу 
прикладів для наслідування, одного з найважли-
віших елементів ідеального уявлення про себе.

На конференції за підсумками проходження 
практики має йтися про цінності, цілі та завдання 
професійного становлення, що важливо для фор-
мування ідеального уявлення студента про себе 
у професії.

Наступна компонента «Я-концепції» – це образ 
«Я», тобто усвідомлення молодою людиною своїх 
якостей, цінностей і поведінки. Саме образ «Я» 
може визначити ефективність студента як майбут-
нього професіонала. 

У період становлення особистості на молоду 
людину істотно впливають слова і вчинки ото-
чення. Важливо, щоби люди, які стикаються зі сту-
дентом на практиці, його колеги, поважали практи-
канта. Це також допоможе йому бути позитивним, 
приємним, людиною, з якою цікаво спілкуватися.

Образ «Я» студента поліпшується, коли його 
керівник частіше говорить, що той чудово вико-
нав свою роботу, він зазначає, що його цінують і 
визнають значущість. Мотивація до професії стає 
більш стійкою, з’являється бажання розвиватися 
у своїй професії, вдумливо й результативно. Прак-
тикант слухає керівника практики, щоби зрозуміти, 
чи гарний він працівник, як справляється зі своїми 
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завданнями і дорученнями, отже, саме керівник 
практики може суттєво вплинути на образ «Я» 
студента і практиканта. Керівник практики висту-
пає для студента значущим дорослим, до якого 
прислухаються, чиї похвалу та визнання прагнуть 
заслужити, він не тільки носій інформації та вихова-
тель, а й консультант, дослідник, експерт [4, с. 102].

Самооцінка студента, третя складова частина 
«Я-концепції», впливає на його професійне ста-
новлення як фахівця. Студент з високою самоо-
цінкою може бути креативним і продуктивним спів-
робітником. В основі високої самооцінки – уміння 
подобатися собі. Чим більше студент подобається 
собі, тим вищі результати отримує в роботі. Само-
оцінка впливає на самоефективність.

Чим більше поведінка студента узгоджується 
з образом ідеального професійного «Я», чим 
більше він цінує себе як співробітника, тим більш 
професійної особистістю він стає, успішніше про-
ходить процес професійного становлення.

Вище йшлося про успішний розвиток сценарію 
формування мотивації до професійної діяльності 
у процесі практичного навчання студентів. Водно-
час практичне навчання студентів допомагає про-
стежити й інші сценарії становлення професійної 
мотивації студентів. 

Фахівці зазначають, що у процесі навчання 
у студентів найчастіше формуються окремі ознаки 
дезадаптації, які проявляються зниженням, аж 
до цілковитої втрати, мотивації до навчання і 
подальшої діяльності.

Наприклад, у частини студентів молодших 
курсів після першої виробничої практики відзна-
чаються деяке розчарування у професії, втрата 
інтересу до навчання і закономірне зниження про-
фесійної мотивації.

Зниження рівня професійної мотивації у сту-
дентів у такому разі в основному має ситуатив-
ний характер. У період підготовки до виробничої 
практики відзначається погіршення функціональ-
ного стану, спричинене очікуванням практики. 
Уявлення студентів про взаємодію з персоналом 
підприємства викликають побоювання і тривогу 
в більшості студентів. Негативні очікування від 
майбутньої взаємодії з персоналом, необхідність 
адаптуватися в новому колективі, уявлення про 
реалізацію завдань практики та можливі труднощі 
провокують у студентів молодших курсів «редук-
цію професійних інтересів, знецінення діяльності 
майбутнього фахівця і зниження значущості про-
фесійних компетенцій».

Необхідно зазначити, що професійні інтер-
еси більшості третьокурсників більшою мірою 
ситуативні, радше пов’язані з тематикою дисци-
плін, що вивчаються в поточному семестрі, ніж є 
наслідком усвідомленого професійного вибору. 
Тому вибір баз практики не повинен здійснюва-
тися студентами самостійно, переважно відпо-

відно до їхніх власних інтересів, не враховуючи 
специфіки закладу, де вони будуть працювати під 
час практики. Отже, мотиваційні настанови щодо 
практичної діяльності студентів можуть більшою 
мірою визначатися очікуваннями від майбутньої 
практики, а не ступенем сформованості їхніх про-
фесійних компетенцій.

Студенти старших курсів напередодні практики 
більш адаптовані до переходу на нову, практично 
спрямовану модель навчання. У них, з урахуван-
ням уже наявного досвіду, немає труднощів із 
плануванням і структуруванням своєї практичної 
діяльності. Їх здебільшого турбує можлива невід-
повідність вимогам, що пред’являються до майбут-
нього фахівця в ресторанній галузі, і недостатня 
сформованість професійних компетенцій. Ревізія 
власних особистісних якостей, ступеня сформо-
ваності практичних навичок і теоретико-методоло-
гічної підготовки може негативно позначатися на 
рівні мотивації до професійної діяльності. Осно-
вним мотивом для вибору практики може бути мак-
симальне виключення ймовірності демонстрації 
професійної некомпетентності. Отже, мотиваційні 
настанови студентів старших курсів більшою мірою 
залежать від їхньої суб’єктивної оцінки сформова-
ності професійних компетенцій і експертних оцінок.

На завершальному етапі навчання студен-
тів спеціальності «Харчові технології» актуаль-
ними стають зіставлення бажаного і досягнутого  
рівнів професійних компетенцій, а також само-
стійне визначення подальшого професійного 
шляху. Найчастіше результати такого рефлексив-
ного аналізу також призводять до зниження рівня 
професійної мотивації. 

У студентів старших курсів може спостеріга-
тися зниження мотиваційних настанов і в ситуації 
відсутності професійного самовизначення. Сту-
денти, які мають більш чіткі уявлення про напрям 
і місце майбутньої діяльності як спеціаліста (після 
закінчення навчального закладу), не маніфесту-
ють зниження мотивації до практичної діяльності. 
Водночас у студентів, які не мають чітких профе-
сійних уявлень і планів, спостерігається зниження 
мотивації і розчарування у власному професій-
ному виборі.

З метою формування мотиваційних настанов 
щодо практичної діяльності та розвитку професій-
них якостей майбутніх фахівців пропонується про-
водити динамічний психолого-педагогічний моні-
торинг мотиваційних настанов студентів на різних 
етапах навчання; підтримувати студентів, які від-
чувають труднощі професійного навчання і демон-
струють зниження за професійним спрямуванням; 
актуалізувати мотиваційні настанови на практичну 
діяльність майбутніх фахівців шляхом проведення 
тренінгів і психолого-педагогічних занять, спрямо-
ваних на збереження і підсилення мотиваційних 
настанов на подальшу професійну діяльність як 
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фахівця з обраної професії, розвиток необхідних 
для успішної професійної діяльності особистісних 
властивостей і якостей.

Висновки. Отже, практичне навчання як 
обов’язковий компонент освітнього процесу віді-
грає важливу роль у формуванні в майбутнього 
фахівця стійкої мотивації до здійснення професій-
ної діяльності. Ретельний відбір засобів практичного 
навчання забезпечує цілісність, високу результа-
тивність практики, позитивну мотивацію до майбут-
ньої професійної діяльності, сприяє формуванню 
сучасного типу професійної поведінки студентів.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Якість професійної підготовки керівників закладів 
загальної середньої освіти у вітчизняній освітній 
галузі зорієнтована на європейський вимір, де 
визначальними є готовність майбутніх фахівців до 
самостійного оволодіння знаннями, їхнього само-
вдосконалення й саморозвитку; індивідуалізація 
освітніх програм на основі врахування можливос-

тей, інтересів і здібностей здобувачів вищої освіти. 
З-поміж основних тенденцій розвитку вищої освіти 
в Україні, якими є інтернаціоналізація та дивер-
сифікація освітніх програм, індивідуалізація  
професійної підготовки набуває все більшої ваги 
та значущості. 

Зазначену тенденцію чітко відображено 
в наріжних для розвитку освіти документах, 

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ  
МАГІСТРІВ – МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
BUILDING THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY  
OF MASTERSTUDENTS – FUTURE EDUCATION MANAGERS  
THROUGH PROFESSIONAL TRAINING

УДК 378.4.091.31–059.1:51 (477)
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2020-20-1-26

Задорожна-Княгницька Л.В.,
докт. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки та освіти
Маріупольського державного 
університету

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем підготовки менеджерів освіти – 
формуванню й упровадженню індивідуальної 
освітньої траєкторії. Зазначену проблему 
розглянуто на прикладі професійної підго-
товки здобувачів вищої освіти за спеціаль-
ністю «Менеджмент. Управління закладом 
загальної середньої освіти», що здійсню-
ється в Маріупольському державному універ-
ситеті. Основна увага зосереджується на 
розкритті сутності індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів магістерського сту-
пеня в межах чотирьох етапів професійної 
підготовки (адаптаційного, інформаційно-
когнітивного, операційно-діяльнісного, реф-
лексивно-оцінювального). Адаптивний етап 
передбачає «входження» здобувачів вищої 
освіти в неперервний процес професійної 
підготовки, їхню адаптацію до умов орга-
нізації та здійснення цього процесу, форму-
вання ціннісно-мотиваційних цілей освітньої 
діяльності; формування потреби в постій-
ному особистісному та професійному само-
розвитку. Інформаційно-когнітивний етап 
передбачає побудову цілісного образу про-
фесійної поведінки менеджерів освіти шля-
хом засвоєння системи знань про освітній 
менеджмент і суміжних наукових знань. Опе-
раційно-діяльнісний етап передбачає фор-
мування актуальних управлінських умінь. На 
рефлексивно-оцінювальному етапі здійсню-
ється саморефлексія професійної поведінки 
менеджера освіти, контроль, оцінювання 
результатів його діяльності, визначення 
напрямів діяльності на якісно новому рівні.
Зазначено, що індивідуальна освітня тра-
єкторія вибудовується на основі вхідного 
тестування на початку навчання й реа-
лізується у співробітництві з викладачем 
завдяки: діагностуванню, участі у тренінгу 
з метою побудови індивідуальної програми 
управлінського розвитку; упровадженню 
різнорівневих за складністю завдань до семі-
нарів та індивідуальних навчально-дослідних 
завдань; запровадженню обов’язкового та 
вибіркового модулів безперервної виробни-
чої практики, що враховують управлінський 
досвід здобувача вищої освіти; їх залученню 
до участі в дискусійних платформах у межах 
науково-методичних семінарів; презентації 
власного управлінського досвіду.

Ключові слова: індивідуальна освітня тра-
єкторія, професійна підготовка, менеджер 
освіти, освітньо-професійна програма.

In the focus of the article is one of the challenging 
issues of training education managers – creation 
and introduction of the individual educational 
trajectory. The problem is considered in terms of 
higher education seekers’ professional training 
in the specialty “Management. Management of 
the Institution of General Secondary Education” 
at Mariupol State University. The emphasis is put 
on revealing the essence of the individual educa-
tional trajectory of master’s degree-seeking stu-
dents through four stages of professional training 
(adaptational, information and cognitive, opera-
tional and activity-based, reflexion and evalua-
tion-based). The adaptational stage involves the 
“entry” of higher education students into a contin-
uous process of professional training, their adap-
tation to the conditions of its organization and 
realization, the development of value and motiva-
tion-based goals of educational activity; molding 
the need for constant personal and professional 
self-development. The information and cognitive 
stage enables to create the holistic image of edu-
cation managers’ professional behavior through 
the acquisition of knowledge about educational 
management and related scientific knowledge. 
The operational and activity-based phase aims 
at developing relevant management skills.  
At the reflexion and evaluation-based stage the 
self-reflection of the education manager’s pro-
fessional behavior, control, evaluation of activity 
results, determination of activity areas are carried 
out at a new level.
The study demonstrates that the individual edu-
cational trajectory is built on the basis of entrance 
testing at the beginning of training and is per-
formed in cooperation with the teacher through 
diagnostics, participation in training aimed at 
creating an individual program of management 
development; application of multi-level tasks for 
seminars and individual research work; introduc-
tion of compulsory and elective modules of con-
tinuous workplace practice that take into account 
the managerial experience of the higher educa-
tion degree-seekers; their involvement in discus-
sion platforms in the framework of scientific and 
methodological seminars; presentations of their 
own managerial experience.
Key words: individual educational trajectory, 
professional training, education manager, profes-
sional education program.
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зокрема в Законі України «Про освіту» (2017 р.), 
де визначено, що індивідуальна освітня траєкто-
рія являє собою персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу здобувача освіти, що 
формується з урахуванням його здібностей, інтер-
есів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, 
ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, 
форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої 
діяльності та запропонованих ними освітніх про-
грам, навчальних дисциплін і рівня їхньої склад-
ності, методів і засобів навчання [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема проєктування та реалізації індивідуаль-
ної освітньої траєкторії не є новою для педагогічної 
теорії та практики. Різні аспекти індивідуалізації 
навчання розглядали у своїх роботах Ю. Бабан-
ський, О. Воронцов, А. Кирсанов, Т. Ковальова, 
М. Махмутов, К. Олександрова, Г. Прозумєнтова, 
Е. Рабунський, Н. Рибалкіна, О. Тубельський, 
А. Хуторський, І. Якиманська, Є. Ямбург та ін.

Проблему індивідуалізації освітнього процесу 
в закладах вищої освіти висвітлюють у своїх дослі-
дженнях А. Богопольський, В. Володько, М. Сол-
датенко, В. Гашимова, Н. Завізєна, Л. Смалько, 
Т. Некрасова, Г. Коберник, М. Мартинович, Т. Міш-
ковська, Н. Соловйова, А. Стеблецький та ін. Сут-
ність та умови реалізації індивідуального підходу 
розкрито C. Овчаровим, М. Сосяк, І. Шайдур, 
А. Кірсановим та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на зна-
чний інтерес науковців до проблеми індивідуалі-
зації професійної підготовки, у вітчизняній науці 
немає досліджень, у яких би цілісно розглядались 
проблеми розроблення й упровадження індивіду-
альних освітніх траєкторій для здобувачів вищої 
освіти. З огляду на зазначене, виникає супереч-
ність між потребою майбутнього фахівця в інди-
відуальному освітньому та професійному розви-
тку під час навчання і відсутністю механізму його 
реалізації. Особливо гостро ця проблема постає 
в контексті професійної підготовки менеджерів 
освіти, оскільки здобувачами вищої освіти за спе-
ціальністю «Менеджмент. Управління закладом 
загальної середньої освіти» стають як особи, які 
не мають досвіду педагогічної діяльності, управ-
лінської і поготів, так і чинні керівники закладів 
освіти зі значним управлінським стажем.

Наявність зазначеної суперечності зумовлює 
необхідність наукового обґрунтування і практичної 
реалізації можливостей розвитку індивідуальної 
освітньої траєкторії майбутніх фахівців, зокрема 
у сфері освітнього менеджменту, під час профе-
сійного навчання.

Мета статті – розкриття й обґрунтування умов 
організації індивідуальної освітньої траєкторії здо-
бувачів вищої освіти магістерського ступеня за 
спеціальністю «Менеджмент. Управління закла-

дом загальної середньої освіти» на прикладі Марі-
упольського державного університету.

Виклад основного матеріалу. У наукових 
джерелах поняття «індивідуальна освітня траєкто-
рія» є широко вживаним. Зазначене поняття роз-
глядається сучасними науковцями як:

 – власний шлях реалізації особистого потенці-
алу кожного учня в освіті (А. Хуторський) [8];

 – прояв стилю навчальної діяльності кожного 
здобувача освіти, який залежить від його мотива-
ції, здатності до самостійного навчання, здійсню-
ється у співпраці з педагогом і зорієнтований на 
створення умов для самовираження особистості 
здобувача освіти за обов’язкового досягнення 
поставлених цілей навчання (А. Гаязов) [1];

 – певна послідовність елементів навчальної 
діяльності кожного здобувача освіти, що стосу-
ється реалізації власних освітніх цілей, які відпові-
дають здібностям, можливостям, мотивації, інтер-
есам здобувача (Н. Суртаєва) [7];

 – цілеспрямована освітня програма, що забез-
печує студентові позиції суб’єкта вибору, роз-
роблення, реалізації освітнього стандарту за 
надання викладачем педагогічної підтримки, само-
визначення і самореалізації (Т. Коростіянець) [5];

 – обраний здобувачем освіти за власним 
бажанням і під власну відповідальність рух до 
досягнення, визначеного стандартом освіти, рівня 
професійної компетентності, що здійснюється 
за постійної педагогічної підтримки та контролю, 
у процесі якого відбувається його творча саморе-
алізація, прояв і розвиток сукупності особистісних 
якостей, відповідно до індивідуального освітнього 
маршруту (І. Каньковський) [4].

Отже, індивідуальна освітня траєкторія являє 
собою персональну програму формування здобу-
вачем вищої освіти професійної компетентності, 
що відповідає його віку і здібностям, інтересам, 
мотивації, індивідуальним психо-дидактичним 
особливостям, яка спроєктована на основі освіт-
ньої програми підготовки фахівця.

Побудова індивідуальних освітніх траєкторій 
базується на системі таких компонентів: 

1) цінності як орієнтири для самореалізації, 
прояву і розвитку своїх особистісних якостей, здій-
снення індивідуального призначення; 

2) мотиви, що визначають зацікавленість здо-
бувачів вищої освіти в результативності навчання, 
задоволення нею; зацікавленість викладача в роз-
витку студентів, задоволення від спілкування з ними; 

3) норми, що лежать в основі розуміння здо-
бувачами вищої освіти відповідальність за своє 
навчання, формування їхньої належної позиції як 
суб’єкта освітньої діяльності та майбутнього про-
фесіонала; 

4) мета, що уособлює спрямованість на оволо-
діння основами загальнолюдської та професійної 
культури і ключовими компетентностями (ціннісно-
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смислова, інформаційна, пізнавальна, комуніка-
тивна тощо), усвідомлення викладачем права здо-
бувача вищої освіти на особистісні освітні цілі; 

5) позиції учасників освітнього процесу (педагог 
створює умови для самостійного вчення, взаємне 
партнерство викладача і здобувача освіти тощо);

6) форми і методи як демократичні, динамічні 
форми організації освітнього процесу, їх доцільне 
поєднання з акцентом на самостійну роботу здо-
бувачів освіти; 

7) засоби (традиційні підручники доповнюються 
ресурсами інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем і засобів масової інформації); 

8) контроль і оцінка, що передбачає зміщення 
акценту на самоконтроль і самооцінку здобувачів 
освіти [2].

О. Нещерет, розглядаючи проблему розро-
блення індивідуальних освітніх траєкторій, акцен-
тує увагу на трьох етапах їх створення. Перший 
етап являє собою психолого-педагогічне вивчення 
особистісних особливостей, потреб, інтересів, 
запитів студентів. Він передбачає здійснення 
аналізу результатів і виявлення здобувачів вищої 
освіти, у яких є проблеми у вивченні дисциплін, 
здібних студентів, а також проведення діагнос-
тики їхньої здатності працювати в режимі інди-
відуальної програми. Другий етап являє собою 
розроблення змісту самої програми за визначе-
ними напрямами, ознайомлення здобувачів вищої 
освіти з нею, обговорення форм роботи. У межах 
третього етапу здійснюються моніторинг і корекція 
індивідуальної освітньої програми [6].

У розробці індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачів магістерського ступеня за спеціаль-
ністю «Менеджмент. Управління закладом загаль-
ної середньої освіти», яка діє в Маріупольському 
державному університеті, ми послуговувалися 
висновками вітчизняних та закордонних науков-
ців щодо сутності й особливостей побудови інди-
відуальної освітньої траєкторії, що виявляється 
у виборі здобувачем вищої освіти змісту, цілей, 
методів і засобів навчання відповідно до його 
інтересів, здібностей та мотивації на кожному 
з етапів професійної підготовки: адаптаційному, 
інформаційно-когнітивному, операційно-діяль-
нісному, рефлексивно-оцінювальному. Розташу-
вання зазначених етапів будується за логікою 
освітнього процесу і діяльності педагога, який 
управляє цим процесом. 

Адаптивний етап передбачає «входження» 
здобувачів вищої освіти в неперервний процес 
професійної підготовки, їх адаптацію до умов орга-
нізації та здійснення цього процесу, формування 
ціннісно-мотиваційних цілей освітньої діяльності; 
мотивування та стимулювання здобувачів вищої 
освіти до опанування професійних знань і вмінь; 
формування потреби в постійному особистіс-
ному й професійному саморозвитку, усвідомлення 

ними мотивів належного виконання професій-
ного обов’язку як такого, що реалізує смислоут-
ворювальну функцію в самостійній управлінській 
діяльності. Розроблення індивідуальної траєкторії 
професійної підготовки здобувача вищої освіти є 
важливою складовою частиною адаптаційного 
етапу. Така траєкторія розробляється за результа-
тами вхідної діагностики та з урахуванням досвіду 
управлінської діяльності здобувача магістерського 
ступеня, професійних та освітніх потреб і запитів.

Інформаційно-когнітивний етап передбачає 
формування у здобувачів вищої освіти цілісного 
образу професійної поведінки менеджерів освіти 
шляхом засвоєння знань про:

 – цілі та завдання, об’єкт і предмет управлін-
ської діяльності, її категорії, закономірності, прин-
ципи, форми та методи;

 – основні нормативні документи, що визнача-
ють діяльність закладу освіти;

 – зміст професійного обов’язку менеджерів 
освіти, сутність його професійної відповідальності;

 – умови організації оптимального управління 
закладом освіти; 

 – роль рефлексії в управлінській діяльності; 
 – пріоритетні стратегії, шляхи, форми професій-

ного самовдосконалення менеджерів освіти тощо. 
Операційно-діяльнісний етап передбачає фор-

мування актуальних управлінських умінь (обирати 
ефективну стратегію управління закладом освіти, 
взаємодії з його партнерами, стейкхолдерами, 
громадськістю; здійснювати грамотний кадровий 
менеджмент; визначати допустимі дії в межах 
власної управлінської поведінки; використову-
вати раціональні способи регулювання управлін-
ських відносин; усвідомлювати відповідальність 
за діяльність закладу освіти, захищати і впро-
ваджувати відносини в управлінській діяльності 
відповідно до правових і розпорядчих принципів 
законності; організовувати продуктивну діяльність 
та спілкування у трудовому колективі, створювати 
психологічно комфортне середовище закладу 
освіти тощо).

Рефлексивно-оцінювальний етап передбачає 
саморефлексію освітньої та професійної діяль-
ності менеджера освіти, контроль і оцінювання 
результатів, визначення її напрямів на якісно 
новому рівні. На цьому етапі доцільно використову-
вати технології проблемного, активного та креатив-
ного навчання, різноманітні види, форми і методи 
контролю, самоконтролю і взаємоконтролю.

Індивідуальні освітні траєкторії здобувачів 
магістерського ступеня вибудовуються на основі 
вхідного тестування на початку навчання й реалі-
зуються у співробітництві з викладачем завдяки:

– участі здобувачів у тренінгу з метою побудови 
індивідуальної програми управлінського розвитку 
в межах професійної підготовки на другому рівні 
вищої освіти;
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Таблиця 1
Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти  

за етапами професійної підготовки
Зміст діяльності Семестр

1. Адаптаційний етап
Участь у вхідному діагностуванні з метою визначення рівня сформованості професійної компе-
тентності.

1
Участь у тренінгу з метою побудови індивідуальної освітньої траєкторії професійної підготовки 
здобувача вищої освіти.
Участь у науково-методичному семінарі «Педагогічна майстерня керівника закладу освіти» 
з метою формування первісних уявлень про особливості професійної діяльності менеджера 
освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

2. Інформаційно-когнітивний етап
Опанування змісту нормативних навчальних дисциплін, що забезпечують формування і роз-
виток мотиваційно-ціннісної сфери здобувача вищої освіти, професійної спрямованості його 
особистості («Управлінська деонтологія», «Психологія управління», «Акмеологія управління»), 
виконання різнорівневих завдань для самостійної роботи й індивідуального навчально-дослід-
ного завдання за обраним видом.

1–2

Опанування змісту нормативних навчальних дисциплін, що забезпечують знання нормативно-
правових аспектів діяльності закладу освіти, його адміністративних проблем, взаємодії  
з учасниками управлінського процесу, усвідомлення посадових вимог у контексті забезпечення 
національних освітніх стандартів, індивідуальної, спеціальної та інклюзивної освіти  
(«Трудове та контрактне право в освіті», «Управління початковою освітою»), виконання різно-
рівневих завдань для самостійної роботи й індивідуального навчально-дослідного завдання 
за обраним видом і темою.

1–2

Опанування змісту нормативних навчальних дисциплін, що забезпечують знання контексту 
діяльності закладу освіти за різних соціально-економічних та соціально-культурних обставин 
(«Теорія і практика управління в освіті», «Менеджмент організацій», «Історія управління осві-
тою в Україні»), виконання різнорівневих завдань для самостійної роботи й індивідуального 
навчально-дослідного завдання за обраним видом і темою. 

1–2

Опанування змісту варіативних навчальних дисциплін, що забезпечують формування і розвиток 
мотиваційно-ціннісної сфери здобувача вищої освіти («Самоменеджмент керівника», «Психоло-
гія конфлікту», «Інноваційна діяльність керівника»), виконання різнорівневих завдань для само-
стійної роботи й індивідуального навчально-дослідного завдання за обраним видом і темою.

2–3

Опанування змісту варіативних навчальних дисциплін, що забезпечують знання нормативно-
правових аспектів діяльності закладу освіти, його адміністративних проблем, взаємодії з учасни-
ками управлінського процесу, усвідомлення посадових вимог у контексті забезпечення націо-
нальних освітніх стандартів, індивідуальної, спеціальної та інклюзивної освіти («Іміджелогія», 
«Піар-технології та реклама в галузі освіти» тощо), виконання різнорівневих завдань для само-
стійної роботи й індивідуального навчально-дослідного завдання за обраним видом і темою.

2–3

Опанування змісту варіативних навчальних дисциплін, що забезпечують знання контексту діяль-
ності закладу освіти за різних соціально-економічних та соціально-культурних обставин («Мар-
кетинг освітніх послуг», «Соціологія управління», «Регіональні проблеми управління освітою» 
тощо), виконання різнорівневих завдань для самостійної роботи й індивідуального навчально-
дослідного завдання за обраним видом і темою.

2–3

Участь у тренінгу з метою перевірки результативності індивідуальної програми професійного 
розвитку в межах професійної підготовки на другому рівні вищої освіти. 2

Участь у «Педагогічній майстерні керівника закладу освіти» з метою розвитку уявлень  
про різні аспекти професійної діяльності менеджера освіти. 3

3. Операційно-діяльнісний етап
Виконання завдань обов’язкового або вибіркового модуля виробничої практики з атестації  
педагогічних кадрів. 2

Виконання завдань виробничої (інспекторсько-методичної) практики. 3
Участь у «Педагогічній майстерні керівника закладу освіти», презентація досвіду управлінської 
діяльності. 2–3

Участь у тренінгу з метою узагальнення результатів виконання індивідуальної програми управ-
лінського розвитку в межах професійної підготовки на другому рівні вищої освіти та формування 
рекомендацій здобувачам магістерського ступеня першого року навчання.

3

4. Рефлексивно-оцінювальний етап
Самодіагностика за запропонованими методиками. 3
Участь у вхідному діагностуванні з метою визначення рівня сформованості управлінської компе-
тентності. 3
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– упровадженню різнорівневих за складністю 
завдань до семінарів та індивідуальних навчально-
дослідних завдань;

– запровадженню обов’язкового та вибіркового 
модулів безперервної виробничої практики, що 
враховують управлінський досвід здобувача вищої 
освіти;

– залученню здобувачів вищої освіти до участі 
в дискусійних платформах у межах науково-мето-
дичних семінарів; 

– презентації власного управлінського досвіду, 
а також його збагачення через взаємодію зі стейк-
холдерами та партнерами освітньої програми. 

Реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів вищої освіти за етапами професійної 
підготовки менеджерів освіти в Маріупольському 
державному університеті відображено в таблиці 1. 

Описані вище етапи тісно пов’язані один 
з одним. Так, озброєння здобувачів вищої освіти 
інтегрованими знаннями з теорії та практики 
управління закладами освіти, їх інтеріоризація 
сприяє усвідомленому виробленню управлінських 
умінь і навичок, опануванню досвіду управлінської 
професійної діяльності, формуванню особистісно 
значущих мотивів і професійних цінностей, що, 
у свою чергу, актуалізують отримані здобувачем 
вищої освіти знання. 

Висновки. Отже, індивідуальна освітня тра-
єкторія в магістрів – майбутніх менеджерів освіти 
забезпечує ефективне управління процесом про-
фесійної підготовки, реалізацію її структурних 
компонентів на індивідуальному рівні, пов’язана 
зі специфікою змісту, засобів, форм і методів 
освітнього процесу та практичною підготовкою 
менеджерів освіти в університетах, відображає 
особистісні особливості кожного здобувача вищої 
освіти, забезпечує створення освітнього серед-

овища, що сприяє формуванню професійної ком-
петентності останніх.

Перспективу подальших досліджень убачаємо 
в обґрунтуванні організаційно-методичних і пси-
холого-педагогічних умов розроблення й упро-
вадження індивідуальних освітніх траєкторій для 
здобувачів магістерського ступеня за спеціаль-
ністю «Менеджмент. Управління закладом загаль-
ної середньої освіти» на рівні кожної з навчальних 
дисциплін, передбачених освітньо-професійною 
програмою. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Впродовж останніх десятиріч в Україні зростає 
кількість неповнолітніх із девіантною поведінкою 
(відхилення у поведінці особистості, які входять 
у суперечність із юридичними, моральними, етич-
ними, соціальними нормами суспільства). Девіа-
ції особливо часто проявляються в підлітковому 
віці, а в окремих випадках – навіть у молодшому 
шкільному віці. Дітей із відхиленнями у поведінці 
зазвичай називають проблемними, важковихову-
ваними, дезадаптованими. Всі вони належать до 
групи ризику. Ризик полягає, по-перше, в наявності 
потенційної небезпеки, шкоди, яку вони можуть 
своїми діями завдати суспільству, по-друге, є 
ризик подальшої деформації особистісного розви-
тку неповнолітнього і як наслідок – скоєння пра-

вопорушень і злочинів. Необхідність проведення 
своєчасної превентивної соціально-педагогічної 
роботи з такими дітьми і підлітками актуалізує про-
блему професійної підготовки кадрів для роботи 
з цією специфічною категорією неповнолітніх.

Оскільки проблема дітей групи ризику є харак-
терною не тільки для України, але й багатьох інших 
країн, вважаємо доцільним вивчення зарубіжного 
досвіду підготовки фахівців для роботи з дітьми 
групи ризику, зокрема США.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема відхилень у поведінці неповнолітніх і 
особливості підготовки фахівців до роботи з дітьми 
групи ризику вивчається вітчизняними і зарубіж-
ними науковцями (П. Вест, І. Ковчина, А. Коен, 
Н. Максимова, В. Оржеховська, Т. Федорченко 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З «ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ» В США
MODERN TECHNOLOGIES OF THE FUTURE SOCIAL WORKERS’ TRAINING 
FOR THE ACTIVITY WITH THE “CHILDREN AT RISK»

УДК 371.134:37.013
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2020-20-1-27

Козубовський Р.В.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри соціології та соціальної 
роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»
Козубовський М.Р.,
аспірант кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»

У статті розглядаються питання підго-
товки фахівців соціальної роботи в США. 
Особлива увага звертається на соціальну 
роботу з дітьми, які мають відхилення у 
поведінці («діти групи ризику»). Останнім 
часом в Україні зростає кількість дітей 
з девіантною поведінкою. Девіація визна-
чається як соціальна поведінка, що супер-
ечить прийнятим в суспільстві нормам. 
Наукові дослідження і практика переконливо 
свідчать про те, що переважна більшість 
молодих людей, які вчинили правопорушення 
або злочин, належали в свій час до категорії 
так званих «важковиховуваних дітей», або 
«дітей групи ризику». Підкреслюється, що 
з такими дітьми повинна проводитися спе-
ціальна соціально-педагогічна превентивна 
робота, яка вимагає висококваліфікованих 
фахівців. Наголошується на важливості вдо-
сконалення підготовки майбутніх соціаль-
них працівників до роботи з «дітьми групи 
ризику». При цьому доцільним є вивчення 
зарубіжного досвіду, оскільки проблема 
«дітей групи ризику» є актуальною для 
багатьох країн світу. У процесі дослідження 
виявлені деякі особливості професійної під-
готовки фахівців до роботи з проблемними 
дітьми в США. Результатом підготовки 
є формування готовності до роботи з 
«дітьми групи ризику». На основі аналізу 
наукової літератури запропоновано визна-
чення поняття готовності, яка включає 
теоретичну, практичну, психологічну скла-
дові. Процес підготовки передбачає також 
участь студентів у поза аудиторній роботі, 
проведенні наукових досліджень, починаючи з 
перших років навчання. У процесі професій-
ної підготовки з метою формування готов-
ності майбутніх соціальних працівників до 
роботи з «дітьми групи ризику» викорис-
товуються різноманітні сучасні технології і 
методи навчання. Особливою популярністю 
в США користується «кейс-метод».
Ключові слова: діти групи ризику, девіації, 
соціальна робота, професійна підготовка, 
технології, кейси.

The article deals with the problem of training spe-
cialists in the field of social work in USA. Spe-
cial attention is paid to the work with “children 
at risk”. In recent years the number of juvenile 
offenders, teenagers with deviant behaviour 
has increased in Ukraine. Deviation is social 
behaviour, which contrasts with normal behav-
iour, namely, socially acceptable in a particular 
society Scientific research and practice provide 
confirmatory evidence that the vast majority of 
young people, who have committed a crime or 
offence, belonged at the childhood to the children 
with deviant behaviour (the so-called “vulnerable 
children” or “children at risk”). Therefore, this cat-
egory of children is to be supported with specially 
organized preventive work. However, there is a 
lack of professionals for the work with vulnerable 
children. So, the question of training specialists 
for the work with this category of children is very 
important. The problem of «children at risk» is 
urgent in many other countries, and foreign expe-
rience may be useful for Ukraine. In the process 
of our research some important peculiarities of 
training specialists for the work with “children at 
risk” were revealed. It was shown that the training 
is aimed to the formation of readiness of students 
for the activity with vulnerable children. On the 
basis of generalisation of the results of scien-
tific literature learning the readiness of a social 
worker-to-be for the activity with “at-risk children” 
is defined as a personal condition, which involves 
the subject, the structure of action and constant 
focus of consciousness on its successful imple-
mentation. In the structure of readiness we dis-
tinguish between psychological, theoretical, and 
practical readiness. The formation of readiness 
of students for the activity with vulnerable chil-
dren involves their purposeful theoretical and 
practical training, participation in out-of-class 
activities, scientific researches starting from the 
first years of study. Different modern technolo-
gies and methods of training are used. Especially 
popular in USA is case study.
Key words: children at risk, deviations, social 
work, professional training, technologies, case 
study, USA.
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та ін.). Ними розкрито сутнісні характеристики 
поняття «діти з відхиленнями у поведінці», «діти 
групи ризику», здійснена спроба їх класифікації, 
виявлено причини виникнення відхилень, запро-
поновано методику соціально-педагогічної роботи, 
а також розглянуто деякі аспекти професійної 
підготовки фахівців. Що стосується дослідження 
проблеми підготовки фахівців до роботи з дітьми 
групи ризику в США, вона залишається недостат-
ньо вивченою, тільки окремі питання частково 
висвітлені у працях Н. Сойми, С. Шпеник та ін.

Мета статті полягає в дослідженні особливос-
тей професійної підготовки фахівців до роботи 
з дітьми групи ризику, виявленні найбільш поши-
рених технологій підготовки, які використовуються 
в США.

Виклад основного матеріалу. В США нада-
ється важливе значення професійній підготовці 
фахівців до роботи дітьми групи ризику, специ-
фічні особливості яких детально розкриті в пра-
цях багатьох американських учених (Дж. Колмен 
[1], К. Мур [2] та ін.). Роботу з дітьми групи ризику 
забезпечують психологи, педагоги, медики, соці-
альні працівники. Оскільки в США найбільше 
залучені до проведення цієї роботи соціальні пра-
цівники, зосередимо увагу на особливостях їх про-
фесійної підготовки, яка здійснюється в коледжах 
та університетах і передбачає рівні бакалавра, 
магістра, доктора філософії.

Підготовка у закладах вищої освіти має на меті 
формування готовності фахівців до професійної 
соціальної роботи загалом і до роботи з дітьми 
групи ризику зокрема, як конкретного виду діяль-
ності. Готовність майбутніх соціальних працівників 
здійснювати профілактичну роботу з неповноліт-
німи, схильними до девіантної поведінки, є профе-
сійною необхідністю, адже від цього в значній мірі 
залежить успіх їх діяльності.

Відзначимо, що поняття «готовність» виникло в 
експериментальній психології ще в 70-х рр. мину-
лого століття, проте й досі залишається дискусій-
ним. Вчені по-різному тлумачать сутність цього 
феномену.

Узагальнення результатів досліджень учених 
(М. Галицька, Р. Коррадо, С. Максименко, К. Мур та 
ін.) дає можливість визначити готовність фахівця 
соціальної сфери до превентивної роботи з дітьми 
групи ризику як особистісний стан, який передба-
чає наявність у суб’єкта образу, структури дії і спря-
мованості свідомості на її успішне виконання. Він 
включає в себе різного роду мотиви, орієнтовані 
на усвідомлення завдань, моделі ймовірної пове-
дінки, побудовані у відповідності з професійними 
знаннями, визначення спеціальних способів діяль-
ності, оцінку можливостей у їх співвіднесенні з мож-
ливими майбутніми труднощами та необхідністю 
досягнення певного позитивного результату. У струк-
турі готовності зазвичай виокремлюють такі еле-

менти: психологічна готовність, теоретична готов-
ність, практична готовність (подеколи може йтися 
також про психофізіологічну і фізичну готовність).

Готовність формується у процесі проведення 
теоретичних і практичних занять, проходження 
практики, участі у науково-дослідній роботі.

Характеризуючи особливості підготовки фахів-
ців соціальної роботи в закладах вищої освіти 
США насамперед слід звернути увагу на поєд-
нання чотирьох підходів: педагогічного, змісто-
вого, методичного, дефініційного. Педагогічний 
підхід полягає в обов’язковій безпосередній участі 
студентів у самому процесі викладання, так зва-
ному активному навчанні, яке не тільки руйнує 
бар’єр між викладачем і студентами, а й сприяє 
та спонукає студентів до формування свого влас-
ного ставлення до проблеми, що розглядається, 
з використанням набутих раніше знань. Сутністю 
змістового аспекту навчання є використання таких 
моделей, які не лише відтворюють виключно соці-
альні, соціально-педагогічні проблеми сучасного 
життя, а й зображають їхній зв’язок із політич-
ними та соціальними подіями, що є невід’ємною 
частиною проблеми. Це дає можливість підготу-
вати студентів до комплексного вивчення важли-
вої соціальної (соціально-педагогічної) проблеми. 
Методичний підхід, що використовується амери-
канськими педагогами, полягає в поєднанні озна-
йомлення студентів із реаліями суспільного життя, 
соціально-педагогічної роботи і навчання їх мето-
дам аналізу та інтерпретації соціально-пдагогіч-
них явищ. В рамках цього підходу наголошується 
на доцільності поєднання викладання соціально-
педагогічних дисциплін з висвітленням соціаль-
них, політичних і культурних чинників, завдяки 
чому розширюються світогляд студентів, їх полі-
тично-соціальна компетентність. Дефініційний під-
хід пов’язаний насамперед із визначенням власне 
соціальної роботи, соціальної педагогіки, їх місця 
в суспільному житті.

Слід підкреслити, що американська вища 
школа у підготовці фахівців, в тому числі соці-
альних працівників, використовує найрізноманіт-
ніші технології, форми і методи. Причому, впро-
довж останніх десятиріч особливо інтенсивно йде 
пошук більш ефективних форм і методів навчання. 
Спрямованість цих пошуків зводиться до спроби 
змінити традиційну модель: «професор говорить, 
студент слухає», тобто суттєво переглядається 
роль лекції у професійній підготовці фахівців.

Цікаво відзначити, що, на думку багатьох 
сучасних вчених, лекція не зовсім демократична 
форма спілкування. Вона передбачає, що лек-
тор знає все, а студент не знає нічого. Можливо, 
це зв’язано певним чином з культурними і світо-
глядними основами, характерними для США. Крім 
цього, існують і суто педагогічні причини, які спо-
нукають до переосмислення лекційної форми як 
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домінуючої в навчальному процесі. Традиційна 
лекція орієнтована в основному на передачу 
інформації. Інтелект студента при цьому заді-
яний далеко не повністю. Часто він тільки пасивно 
сприймає інформацію. Та все ж традиційний метод 
лекції поки що відіграє важливу роль у підготовці 
фахівців. Лекції в США читаються для потоків, що 
нараховують іноді кілька сотень студентів, однак 
ця форма значно відрізняється від лекції в нашому 
розумінні. Студенти не конспектують монолог 
викладача – конспекти їм роздаються. Лекція 
в американському університеті ведеться в поєд-
нанні з методом сократівської бесіди. Професор 
просто стоїть перед аудиторією і традиційно веде 
розмову зі студентами. Цей метод використову-
ється в більшості закладів вищої освіти. Прихиль-
ники цього методу заявляють, що існують дуже 
обмежені можливості для студентів отримати 
теоретичні та концептуальні знання й пояснення 
безпосередньо в діловому секторі. Хоч читанню 
лекцій, як стверджує американський науковець 
Г. Глейтман, часто не надається належної уваги, 
проте виявляється, що лекція залишається дуже 
ефективним методом навчання, який має свої 
переваги. Читання лекції є апробованим та ефек-
тивним засобом передачі інформації, особливо 
коли в наявності є багато чи, навпаки, небагато 
надрукованого доступного навчально-методич-
ного забезпечення. Це також дуже ефективне зна-
ряддя передачі та формування позитивного інтер-
есу до матеріалу, що викладається [3, с. 123–127].

Пошуки нових форм навчання розпочалися 
в США зі зміни навчального середовища у вищих 
навчальних закладах. Зауважимо, що в американ-
ській вищій школі набагато більше уваги зверта-
ють на комфортні умови навчання, ніж в Україні. 
У навчальних приміщеннях повинен дотримува-
тися оптимальний температурний режим, стільці 
мають бути зручними, а декор приємним. На думку 
американських психологів, традиційна обстановка 
лекційних аудиторій має авторитарний вигляд: 
кафедра для лектора, напроти – ряди студентів, 
розташованих на стаціонарних робочих місцях. 
Було вирішено змінити вигляд класних кімнат. 
Сьогодні найчастіше студенти сидять півколом 
біля викладача, робочі столи і стільці можна за 
необхідності переставляти в будь-якому порядку, 
що сприяє інтерактивності навчального процесу.

У сучасній американській вищій школі викорис-
товуються найрізноманітніші технології навчання.

Технологія проблемного навчання активно 
використовується при вивченні переважної біль-
шості дисциплін. Суть її полягає у формулюванні 
проблемних завдань, проблемному викладі і 
поясненні матеріалу викладачем, у різноманіт-
ній самостійній роботі студентів. Особлива увага 
звертається на створення проблемних ситуацій. 
Використання цієї технології передбачає озна-

йомлення студентів із фактами, які, на перший 
погляд, не мають пояснення, спонукає студентів 
до ретельного аналізу фактів і явищ дійсності, їх 
порівняння, протиставлення, висунення гіпотез. 
Ця технологія є важливим засобом інтелектуаль-
ного розвитку студентів, творчого мислення, само-
стійності, активності, сприяє тому, що навчальна 
діяльність стає більш цікавою. Наприклад, про-
понується проблемна ситуація, коли в процесі 
професійної діяльності два соціальні працівники 
демонструють абсолютно різні підходи до вирі-
шення професійної проблеми у конкретному жит-
тєвому випадку. Студентам пропонують знайти 
вихід із проблемної ситуації.

Технологія групової навчальної діяльності 
насамперед використовується на заняттях із тих 
дисциплін, де навчальним планом передбачено 
поділ студентів на групи. Групова навчальна 
робота сприяє активізації і результативності 
навчання, вихованню гуманних стосунків між сту-
дентами, формуванню вміння відстоювати свою 
думку і прислухатися до думки інших, розвитку 
комунікативних умінь, культури ведення діалогу і 
вирішення конфліктів, продуктивної співпраці.

Технологія навчання як дослідження передба-
чає не тільки ознайомлення студентів з основами 
наукового дослідження, але й залучення студентів 
до проведення міні досліджень у конкретній сфері. 
Використання цієї технології сприяє більш глибо-
кому засвоєнню студентами знань, формуванню 
у них дослідницьких умінь, вихованню інтересу до 
пізнавальної, творчої діяльності і майбутньої про-
фесії. Наприклад, студенти залучаються до дослі-
дження неблагополучної родини, визначення факто-
рів ризику для дитини, яка виховується в цій родині.

Важливе значення має використання в навчаль-
ній діяльності проективних технологій, спрямова-
них на формування вміння самостійно конструю-
вати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвивати практичне мислення, форму-
вати професійні навички студентів. Проекти можуть 
готуватися самостійно як домашнє завдання і вико-
нуватися індивідуально або групою з наступною 
перевіркою й обговоренням результатів на занят-
тях. Наприклад, студенти діляться на невеликі 
групи і кожна група готує, а потім презентує проект 
проведення свята для дітей групи ризику, які пере-
бувають у спеціальних виховних закладах.

Що стосується технології концентрованого 
навчання як особливої організації навчального 
процесу, при якій увага педагогів і студентів зосе-
реджується тривалий час на вивченні однієї про-
блеми, концентрації навчального матеріалу на 
певному відрізку часу, структуруванні змісту 
в блоки, то вона використовується викладачами 
всіх дисциплін зазвичай в тих випадках, коли тема 
лекції розрахована на 4 години і недоцільно про-
водити ці лекції в різні дні або ж теми лекцій тісно 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

133

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

зв’язані між собою. Тому проводяться зразу 2 лек-
ції або 2 практичні заняття. Це забезпечує непе-
рервність процесу пізнання і його цілісність; міцне 
засвоєння нової інформації завдяки зосередження 
уваги студентів на одній темі чи предметові (так 
зване «занурення» в навчальний матеріал).

Сьогодні надзвичайно поширеними в США є 
технології інтерактивного навчання, які перед-
бачають активну взаємодію всіх учасників 
навчально-виховного процесу. Основу інтерак-
тивного навчання становить активізація пізна-
вальної діяльності студентів шляхом спілкування 
між собою, з викладачем, між групами з метою 
вирішення спільної проблеми. Інтерактивні тех-
нології сприяють інтенсифікації та оптимізації 
навчального процесу, реалізації ідей співробітни-
цтва викладачів і студентів, формуванню навичок 
комунікативної взаємодії, підвищують мотивацію 
до навчання. Використання інтерактивних техно-
логій дає змогу : творчо підходити до засвоєння 
інформації; навчитись формулювати власну думку 
і правильно виражати її, відстоювати свої позиції, 
дискутувати; моделювати різні соціальні ситуації 
і збагачувати свій соціальний досвід через вклю-
чення в них; навчитися слухати інших, поважати 
альтернативну думку, прагнути до діалогу; вчи-
тись формувати конструктивні відносини в групі, 
уникати конфліктів, шукати компромісу; знаходити 
оптимальне вирішення проблеми в процесі колек-
тивної взаємодії тощо. Найчастіше використову-
ються інтерактивні технології у формі рольових і 
ділових ігор (навчальні, рефлексивні, пошуково-
апробаційні, імітаційні та ін.). Наприклад, ділова гра 
передбачає проведення бесіди соціального пра-
цівника з неповнолітнім, який вживає наркотики.

Особистісно-орієнтовані технології спрямо-
вані на індивідуалізацію і диференціацію процесу 
навчання, максимальне врахування індивідуаль-
них, вікових, психологічних особливостей особис-
тості. В західній педагогіці – це одна з провідних 
технологій навчання.

Слід зазначити, що американські психологи 
й педагоги виробили чіткий механізм здійснення 
індивідуального навчання майбутніх фахівців 
Його особливості полягають у: 1) відсутності жор-
стких термінів часу, виділених на вивчення курсу, 
що дозволяє студенту просуватися у студіюванні 
навчального матеріалу зі швидкістю, яка відпо-
відає його здібностям; 2) суворій вимозі повного 
засвоєння матеріалу, за якої перехід до нових 
тем можливий тільки після засвоєння попередніх; 
3) складанні програми навчання самим студен-
том за допомогою комп’ютера та під методичним 
керівництвом викладача; 4) використанні лекцій 
тільки як форми спрямування у навчанні (а не як 
основного джерела інформації); 5) необхідності 
самостійного навчання, критичного мислення при 
засвоєнні матеріалу, творчого підходу до навчаль-

ного процесу; 6) підвищеної ролі письмових робіт; 
7) використанні спеціального персоналу методис-
тів-консультантів для перевірки знань, негайного 
підведення підсумків роботи студента, корекції 
спрямування самостійного навчального процесу, 
керівництва та нагляду за процесом отримання 
знань. Система індивідуального навчання прище-
плює навички самостійної роботи, «вчить студен-
тів навчатися», дозволяє використовувати стар-
шокурсників в якості консультантів для допомоги 
молодшим у самостійному навчанні.

Позитивні риси й переваги системи індивіду-
ального навчання докладно висвітлив вітчизня-
ний науковець О. Романовський. Перша й, мож-
ливо, найголовніша перевага полягає в тому, що 
така система знімає проблему стресових ситуа-
цій, які виникають у студентами під час їхнього 
навчання. Проблема стресів є дуже важливою 
для вищої школи США: їх зазнають майже всі 
студенти, і викликано це здебільшого стислими 
термінами, відведеними на засвоєння матеріалу, 
складання заліків та іспитів. Студенти зазнають 
стресів незалежно від рівня попередньої підго-
товки, здібностей, сімейних умов, стану здоров’я 
тощо. Найчастіше вони виникають унаслідок пси-
хологічних перевантажень, що спричиняються 
необхідністю засвоювати великі обсяги нового 
фактичного матеріалу, самостійно планувати свій 
час і фінансові ресурси, ефективно їх викорис-
товувати, своєчасно складати заліки та іспити. 
Другою перевагою є право студента завжди отри-
мати консультацію та індивідуальну допомогу. 
Третьою – його право складати залік або іспит 
з матеріалу, що вивчається, тільки тоді, коли сту-
дент його засвоїть і буде готовий до складання 
заліку або іспиту. Така система визнана в США 
«без стресовою», вона зменшує відсів студентів 
і не калічить їхніх доль [4, с. 116–117]

Є підстави вважати, що надзвичайно популяр-
ною у педагогічній практиці підготовки фахівців 
соціальної роботи в США є кей-технологія або 
кейс-метод, метод вивчення конкретних ситуацій. 
Його було започатковано в Гарвардській школі 
бізнесу ще в 1921 р., активно він почав викорис-
товуватися в останні десятиріччя. Цей метод дає 
змогу через колективну творчу дискусію на при-
кладі конкретної абсолютно правдивої ситуації, 
що містить оригінальний практичний досвід, сфор-
мувати у студентів конкретні практичні навички. 
У найбільш загальному вигляді метод конкретних 
ситуацій представляє опис дійсних подій, що мали 
місце в процесі діяльності соціальних працівників. 
Наприклад, це можуть бути неадекватні дії підлітка, 
який належить до групи ризику, і реакція соціаль-
ного працівника. Студенти обговорюють реальні 
ситуації, ставлять себе на місце соціальних пра-
цівників, аналізують різні складові проблеми і 
рекомендують можливі варіанти її вирішення.
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Висновки. У США успішно здійснюється тео-
ретична і практична підготовка майбутніх соціаль-
них працівників до професійної діяльності у різних 
сферах на рівні бакалаврату, магістратури, док-
торантури, результатом якої є сформована готов-
ність фахівців соціальної роботи до професійної 
діяльності. Однією з передбачених програмами 
підготовки спеціалізацій є робота з дітьми групи 
ризику. У процесі професійної підготовки викорис-
товуються різноманітні освітні технології, методи, 
форми. Подальшого вивчення вимагають питання 
пошуку нових ефективних форм і методів підго-
товки фахівців соціальної сфери і впровадження 
окремих ідей зарубіжного досвіду у вітчизняний 
освітній простір.
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Постановка проблеми. Побудова суспіль-
ства, в якому знаряддям соціального розвитку 
держави слугуватимуть інформаційні техноло-
гії – пріоритет України. Основною ознакою постін-
дустріального суспільства, тісно пов’язаною зі 
змінами в розподілі занять (збільшення кількості 
інтелігенції, фахівців і «технічного класу»), є 
перехід від виробництва речей до виробництва 
послуг. На відміну від індустріального суспіль-
ства – організації машин і людей для виробни-
цтва речей, основа постіндустріального суспіль-
ства – теоретичні знання. Новітнє суспільство 
інформаційних технологій, «на відміну від попе-

редніх, більш зацікавлене у тому, щоб його гро-
мадяни були здатні самостійно, активно діяти, 
приймати рішення, гнучко реагувати на нові зміни 
умов життя» [8, c. 4]. Тож, основа модернізації 
освітньої системи – передусім у перегляді сучас-
них концепцій освіти й пошуку нових перспектив-
них технологій.

Комп’ютеризація всіх галузей діяльності 
людини «виступає сьогодні і як найважливіше 
завдання суспільства, і як імператив соціального 
розвитку. Без вирішення цього завдання немож-
ливі гуманістичні перетворення й економічний 
розвиток суспільства» [6, с. 301].
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У статті висвітлено питання важли- 
вості застосування інформаційних тех-
нологій майбутніми фахівцями цивільного 
захисту у професійній діяльності. Від май-
бутнього фахівця цивільного захисту вима-
гається: «грамотний» рівень володіння 
іноземною мовою, комп’ютерна грамот-
ність, оперативне рішення проблем під час 
виконання професійних обов’язків, гнучке та 
інноваційне мислення, схильність і здібність 
до безперервної освіти. Тому використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в освітній системі навчання та 
виховання кадрів для ДСНС України є одним 
із пріоритетних напрямів підготовки та 
розвитку майбутнього фахівця цивільного 
захисту. Фахівці зі сфери цивільного захисту 
часто змушені діяти в умовах невизначе-
ності й браку часу. Тож тут украй необхідна 
активна участь відповідних служб, залучення 
різних сил і засобів, їх взаємодія. Представ-
лено класифікацію НС за: причинами виник-
нення (стихійні, техногенні, антропогенні, 
змішані); комплексністю й важкістю наслідків 
(кризові, катастрофічні, надзвичайні, сус-
пільні біди; тривалістю (коротко-, середньо-, 
довготривалі). Наголошено на важливості 
рівня знань, умінь і навичок комп’ютерних 
технологій не тільки майбутніх фахівців 
цивільного захисту, але постійному онов-
ленні й опануванні зазначених технологій 
науково-педагогічні працівники. Зазначено, 
що основою модернізації освітньої системи є 
перегляд сучасних концепцій освіти та пошук 
нових перспективних технологій. Доведено, 
що упровадження інформатизації освіти 
варто розпочинати з розробки та ство-
рення змісту, методів і стандартів різнорів-
невої освіти; інформаційної інфраструктури 
закладу освіти; інформаційно-освітнього 
простору; системи підготовки педагогів до 
діяльності в нинішніх інформаційних умовах.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні 
технології, фахівець у сфері цивільного 
захисту, інформація, техногенні та при-
родні катастрофи, професійна підготовка.

The article highlights the importance of the use of 
information technology by future civil protection 
specialists during their activities.
The future civil protection specialist is required 
to have the following competence such as for-
eign language skills, computer literacy, prompt 
resolution of professional responsibilities, flexible 
and innovative thinking, aptitude and ability for 
lifelong learning. Therefore, the use of modern 
information and communication technologies in 
the educational system of training and educa-
tion of personnel for the SES of Ukraine is one 
of the priority directions of training and devel-
opment of the future civil protection specialist.  
Civil protection specialists are often forced to act 
under uncertainty and lack of time. Therefore, the 
active involvement of relevant services, involve-
ment of different forces and means, and their 
interaction, is urgently needed. The classifica-
tion of the emergency situations are the follow-
ing: causes of occurrence (natural, man-made, 
anthropogenic, mixed) is presented; complex-
ity and severity of consequences (crisis, cata-
strophic, emergency, social disasters; duration 
(short-, medium-, long-term).
Emphasis is placed on the importance of the 
level of knowledge, skills and competencies of 
computer technologies not only for future civil 
protection specialists, but for the continuous 
updating and mastering of these technologies by 
scientific staff. It is noted that the basis of mod-
ernization of the educational system is the revi-
sion of modern concepts of education and the 
search for new technologies. It is proved that the 
introduction of educational informatization should 
start with the development and writing of content, 
methods and standards of level education; infor-
mation infrastructure of the educational establish-
ments; information and educational space; tutor 
training systems for activities in the current infor-
mation environment.
Key words: information and communication 
technologies, civil protection specialist, informa-
tion, man-made and natural disasters, profes-
sional training.
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У світі, де царює конкуренція, від майбут-
нього фахівця цивільного захисту вимагається: 
«грамотний» рівень володіння іноземною мовою, 
комп’ютерна грамотність, оперативне рішення про-
блем під час виконання професійних обов’язків, 
гнучке та інноваційне мислення, схильність і зді-
бність до безперервної освіти. Тому використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
в освітній системі навчання та виховання кадрів 
для ДСНС України є одним із пріоритетних напря-
мів підготовки та розвитку майбутнього фахівця 
цивільного захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інформатизацію освіти й теоретичні основи засто-
сування ІКТ у навчальному процесі закладів вищої 
освіти досліджували В. Биков, Б. Гершунський, 
М. Жалдак, В. Клочко, А. Коломієць, О. Співаков-
ський, Є. Полат, Л. Шевченко та ін. Системний під-
хід у дослідженні педагогічних явищ розглядали 
Т. Ільїна, В. Краєвський, І. Підласий, В. Сластьо-
нін, Т. Тализіна та ін. Теоретичними й методичними 
основами формування готовності до роботи за екс-
тремальних умов займалися науковці Л. Кандибо-
вич, В. Пономаренко, В. Пліско, Я. Повзик, О. Само-
нов та ін. Питання єдності педагогічного процесу 
аналізували В. Бондар, І. Лернер, В. Луговий, 
Ю. Мальований та ін. Проблеми підготовки фахів-
ців цивільного захисту Державної служби надзви-
чайних ситуацій України аналізували О. Бикова, 
М. Варій, О. Євсюков, М. Коваль, М. Кусій, 
О. Повстин, П. Образцов, О. Тімченко, Т. Ткаченко. 

Проте розвідки, які стосуються передавання 
інформації сучасними засобами та комп’ютерними 
програмами у разі виникнення НС (надзвичайної 
ситуації) в українській педагогічній науці нечислен-
ними, що зумовило вибір теми дослідження. 

Метою запропонованої розвідки є дослідження 
важливості застосування інформаційних техно-
логій майбутніми фахівцями цивільного захисту 
у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Зі стрім-
ким розвитком математичного моделювання й 
комп’ютерної графіки з’являються можливості 
для синтезу, відео, аудіо засобів інформування, 
а завдяки творчій уяві та інтуїції фахівець цивіль-
ного захисту може поринути у віртуальну реаль-
ність, змодельовану комп’ютером. 

Завдяки комп’ютерним технологіям вда-
ється виконати одне з найважливіших освітніх 
завдань – налагодження взаємозв’язку викладача 
зі студентом, діалогу між репрезентантом нових 
знань і їхнього сприйняття суб’єктом, широкий 
вибір досліджуваного матеріалу тощо.

Проблему комп’ютеризації освіти вирішують на 
межі таких наук,  як інформатика, педагогіка, пси-
хологія, математика тощо. Для того, аби у майбут-
ніх фахівців цивільного захисту швидше зростав 
рівень знань, умінь та навичок комп’ютерних техно-

логій, науково-педагогічні працівники мають якнай-
оперативніше самі опанувати зазначені технології.

Комп’ютерні науки є міжгалузевим дослідно-
технологічним напрямом бакалаврської підготовки 
для інноваційної роботи з розробки теоретичних 
засад та інструментальних програмних засобів 
реалізації завдань розроблення, інтелектуалізації, 
інтеграції, автоматизації й управління складними 
розподіленими системами, мережами, організа-
ціями, технологічними, соціальними й бізнес-про-
цесами. Комп’ютерні науки входять або в технічні, 
або в математичні науки. 

Комп’ютерні науки й інструментальні засоби 
застосовують, створюючи теоретичні й прикладні 
основи розробки, супроводження, інтелектуаліза-
ції й інтеграції різних інформаційних систем і тех-
нологій, передусім систем моніторингу, діагностики 
й управління виробничими, соціальними та еконо-
мічними процесами, робото-технічних комплексів, 
розподілених інтелектуальних систем тощо. 

Як навчальна дисципліна, інформаційні техно-
логії – це сукупність взаємопов’язаних, наукових, 
технічних, комп’ютерних дисциплін для вивчення 
методів раціональної організації праці фахівців, 
які опрацьовують та зберігають інформацію, мето-
дів організації взаємодії рятувальників із техніч-
ним обладнанням пов’язаних із їхньою діяльністю. 

Концепція державної політики інформатизації 
термін «інформатизація» подає як «інтелектуаль-
ний і матеріальний процес, що полягає у створенні 
глобальної інфраструктури сучасних засобів збері-
гання, опрацювання, передавання і подання інфор-
мації, яка стає стратегічним ресурсом суспіль-
ства» [5, c. 32]. Бо розвиток мережевих технології, 
баз даних онлайн, комп’ютерного моделювання, 
застосування Інтернет-ресурсів, інтелектуальних 
інформаційних систем у робототехніці – осно-
вні тенденції розвитку інформаційних технологій. 

Тому порівняємо інформаційні й комп’ютерні 
технології. Зазначені терміни виникли від назв 
конкретних технічних засобів, що реалізують ту чи 
іншу технологію: комп’ютер, комунікації тощо.

Дослідник В. Глушков зазначає, що «інфор-
маційні технології – людино-машинна технологія 
накопичення, оброблення та передавання інфор-
мації» [1, c. 10–24]. Інакше кажучи, це сукупність 
процесів руху й переробки інформації, а також їх 
описи. Об’єкт переробки й руху – це дані, інфор-
мація. Схеми технологічною процесу (маршруту) і 
сценарії (інструкції) процесів переробки інформа-
ції – складові частини цих описів.

Суміжними до поняття «інформаційні техноло-
гії» є терміни «інформаційно-комунікаційні техно-
логії» [3, c. 3–13]; «нові інформаційні технології» 
[7, c. 32–38]; «інформаційно-телекомунікаційні 
технології» [2, c. 61–68] тощо.

Інформаційні технології – це сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних серед-
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овищ для пошуку, обробки та зберігання інфор-
мації; «сукупність методів, засобів і прийомів, що 
використовуються для реалізації та забезпечення 
інформаційних процесів у різних галузях людської 
діяльності» [4, с. 3].

Через комп’ютерну інтелектуальну обробку 
знання людина втратила монополію на проду-
кування знання. Тому основне для майбутнього 
фахівця – ухвалювати рішення та застосовувати 
знання. Комп’ютерна грамотність сьогодні – скла-
дова частина культури й ресурс суспільного роз-
витку, якщо вона репрезентована в доступних для 
засвоєння й подальшого застосування моделях. 
Продукування нового наукового знання сьогодні 
дуже поширене, втім репрезентація його в доступ-
них для освоєння й інтерпретацій комп’ютерних 
моделях істотно відстає. Завдяки експертним сис-
темам, побудованим на порталах, можливе вдо-
сконалення знань, перетворення неповних, непо-
слідовних знань на точніші й зрозуміліші. Отож, 
комп’ютер спроможний продукувати знання.

Важливим для дослідників інформаційним 
ресурсом у рамках спільного проекту INTAS стало 
розроблення Бібліотеки електронних журналів. 
Провідній організації з виконання національної 
й галузевої програм інформатизації Інституту про-
грамних систем – також належить чималий досвід 
у створенні конкурентоздатного програмного 
забезпечення. 

Становлення у 80-х рр. ХІХ ст. суспільство, 
яке послуговується знаннями, зумовило потребу 
в оптимізації освоєння знання, а відтак появу інже-
нерії знань – інструментарію класифікації, струк-
турування знання, розроблення та вдосконалення 
мови, репрезентації його в інтелектуальних систе-
мах, навчальних моделей знання й комп’ютерної 
технології освіти.

Поняття «інформаційна освіта» застосовують 
для позначення освіти фахівця в інформатиці, 
інформаційних процесах, технологіях. Упрова-
дження інформатизації освіти варто розпочинати 

з розробки та створення змісту, методів і стандар-
тів різнорівневої й поліпрофільної інформаційної 
освіти; інформаційної інфраструктури закладу 
освіти; інформаційно-освітнього простору; сис-
теми підготовки педагогів до діяльності в нинішніх 
інформаційних умовах. 

Завдяки зазначеному вдасться досягнути осно-
вної цілі інформаційної освіти – формування в осо-
бистості рівня інформаційної зрілості, аби досягти 
самостійності в різних галузях. 

Тут варто виокремити важливість метанаук – 
комплексних інтеграційних галузей знання. Ідеться 
про методо- й інформологію.

Інформологія слугує наукою про інформацію та 
її сутність, структуру й діяльність як одної з катего-
рій світогляду із часом і простором. 

Інформологічне обґрунтування інформаційно-
технологічної підготовки є основою конструювання 
інтеграційно-інформаційного бачення світу в люд-
ській свідомості, створення системи, що дає змогу 
людині почуватися успішним членом інформацій-
ного суспільства. Щодо соціальної галузі, зокрема 
освітньої, ідеологія інформологічного підходу інте-
грує систему поглядів та ідей, котрі визначають 
розвиток фахівця активного, всебічно розвиненого 
учасника комп’ютеризованого суспільства, який 
вправно оперує прийомами інтелектуальної діяль-
ності, адекватними умовам інформаційно-комуні-
кативної дійсності. 

За зазначених умов звичні бачення інформа-
тики не обмежуються способами обчислюваль-
ної обробки інформації й розробленням питань 
технічного й програмного забезпечення. Завдяки 
підходу інформології поглиблюється і розуміння 
предмета інформатики, і реальне формування 
інформаційних грамотності, культури, мислення. 
Формування власне інформологічного підходу 
полягає в тому, що «інформацію» почали розгля-
дати як гносеологічну категорію і метазасіб діяль-
ності поряд з умовно й безумовно необхідними 
засобами діяльності. 

Рис. 1. Карта координації сигналів-катастроф
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Філософи й культурологи тлумачать інфор-
маційну культуру як галузь культури, пов’язану 
з функціонуванням інформації в суспільстві й фор-
муванням інформаційних рис індивіда, як аксіоло-
гічну інформаційну діяльність, зумовлену культур-
ними цінностями. 

Згідно з інформологічною парадигмою, куль-
тура є інформаційною пам’яттю людства, наука – 
системою збирання, переробки, зберігання й поши-
рення інформації, конструювання інформаційних 
моделей, освіта – задоволення потреби в пізнанні, 
що задовольняє потреби студентів у інформації 
[9, с. 4–19].

Оскільки, антропогенні порушення й техно-
генне перевантаження територій у нинішніх умо-
вах стрімкого розвитку багатьох країн зумовлюють 
часті виникнення різних надзвичайних ситуацій: 
масштабних повеней і пожеж, землетрусів і урага-
нів, промислових і транспортних катастроф. Тому, 
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру щодня гине чимало людей, 
а також страждають практично всі сфери людської 
діяльності: економічна, політична, культурна. Не 
менш жахливий наслідок – негативний вплив на 
психоемоційний стан людини. 

Фахівці зі сфери цивільного захисту часто зму-
шені діяти в умовах невизначеності й браку часу. 
Тож тут украй необхідна активна участь відповідних 
служб, залучення різних сил і засобів, їх взаємодія.

У зв’язку з вище поданим у Європі існує 
організація (Global Disaster Alert Coordination 
System / GDACS) Глобальна комп’ютерна сис-
тема координації сигналів про катастрофи, яка 
забезпечує подачу й обмін інформацією, страте-
гію подальшого розвитку послуг на першій фазі 
після великих катастроф у світі. До консультатив-
ної групи GDACS керівники штабів, науковці, екс-
перти-географи, веб-майстри та фахівці зі сфери 
цивільного захисту [10].

У зв’язку із зазначеним, вимоги до рівня фахо-
вої, зокрема психологічної підготовки фахівців, які 
в екстремальних умовах повинні приймати управ-
лінські рішення й ліквідовувати наслідки надзви-
чайних ситуацій, неабияк зростають. 

Тому, на сьогодні основні вимоги до навчального 
процесу майбутніх фахівців цивільного захисту 
полягають у професійній підготовці висококваліфі-
кованого фахівця, який вільно уміє застосовувати 
інформаційні технології, володіє хоча б однією іно-
земною мовою, готового до подолання будь-якої 
небезпечної ситуації, з належними етичними якос-
тями поведінки в екстремальних ситуаціях, відпо-
відального, мужнього, стресостійкого тощо. 

Незвичайні, важкі у фізичному й психологіч-
ному аспектах, часто пов’язані з ризиком для 
життя тощо – це екстремальні ситуації. Їх розріз-
няють за важкістю, ступенем і характером загрози, 
ймовірними наслідками. 

Надзвичайні ситуації класифікують за: причи-
нами виникнення (стихійні, техногенні, антропо-
генні, змішані); комплексністю й важкістю наслідків 
(кризові, катастрофічні, надзвичайні, суспільні біди; 
тривалістю (коротко-, середньо-, довготривалі). 

Для належної організації роботи та екстре-
мальної підготовки фахівців пожежно-рятувальних 
підрозділів НС поділяють на п’ять категорій:

– V категорія характерна ймовірністю загрози 
для життя фахівців, що становить 0–0,2. Умови й 
обставини не складні, відносно безпечні й без пси-
хологічного напруження; 

IV категорія характерна можливою загрозою 
для життя фахівців, що становить 0,21–0,4. Умови 
й обставини можуть ускладнювати діяльність 
фахівців з НС та характерні низькими ймовірністю 
загрози для їхнього життя й психічним напружен-
ням; 

III категорія характерна можливістю загрози 
для життя фахівців, що становить 0,41–0,6. 
Умови й обставини непрості й можуть спричинити 
травми, каліцтва і навіть смерть, психічне напру-
ження помірне; 

II категорія характерна можливістю загрози 
для життя фахівців, що становить 0,61–0,8. Умови 
й обставини високого рівня складності, внутрішнє 
напруження високе; 

I категорія характерна можливістю загрози 
для життя фахівців, що становить 0,81–1. Умови 
й обставини максимально високого рівня склад-
ності, можливі переживання, напруження й пере-
напруження.

Тому, у навчальному процесі майбутніх фахів-
ців цивільного захисту є надзвичайно важливими 
практичні вміння основ інформаційної обробки та 
подання інформації задля своєчасного порятунку 
населення та забезпечення заходів для ліквідації 
наслідків різних стихійних лих.

Висновки. Таким чином, серед різноманітних 
педагогічних застосувань нових інформаційних 
технологій особливо слід наголосити на важли-
вості розробки та використанні програмних засобів 
навчально-фахового призначення, у яких відобра-
жатимуться окремі предметні галузі природо-тех-
нічних дисциплін для подальшого практичного їх 
застосування у майбутній професійній діяльності.
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РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В умовах сучасних трансформаційних змін про-
гресивною ідеєю у контексті розвитку українського 
суспільства є упровадження концептуальних ідей 

волонтерства. Саме волонтерська діяльність, 
направлена на усі категорії громадян, які опини-
лися у складних життєвих обставинах, є показ-
ником розвинутого суспільства, адже досконало 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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OF VOLUNTEERING WITH OLDER PEOPLE
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післядипломної педагогічної освіти

У статті проаналізовано ключові органі-
заційно-змістові засади здійснення волон-
терської діяльності з людьми похилого віку 
у громаді. Наголошено на важливості роз-
робки й аналізу організаційних можливостей 
упровадження волонтерської діяльності. 
Поряд із цим великого значення надається 
дослідженню змістової складової частини 
волонтерства. У загальному вигляді пред-
ставлено тлумачення поняття «волонтер-
ська діяльність», визначено основні ознаки 
організації волонтерства з людьми похилого 
віку. Сформульовано головні соціальні про-
блеми визначеної клієнтської групи (втрата 
соціальних зв’язків, самотність, погіршення 
загального стану здоров’я). Описано, як із 
урахуванням цих проблем організовується 
процес надання соціальних послуг волонте-
рами.
Основна увага приділена ролі територіаль-
них центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) у процесі роз-
робки і реалізації волонтерських ініціатив, 
супроводу клієнтів, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах (літні, самотні 
непрацездатні люди, пенсіонери). На основі 
аналізу нормативної складової частини 
сформульовані головні напрями і форми 
надання територіальними центрами волон-
терської допомоги самотнім літнім клієн-
там.
У статті висвітлюються найбільш типові 
форми надання волонтерської допомоги 
самотнім літнім клієнтам (організація соці-
ально-побутового обслуговування за місцем 
проживання, надання психотерапевтичної 
підтримки, надання інформаційно-довідко-
вих, юридично-довідкових послуг). У дослі-
дженні акцентується увага на практичному 
досвіді волонтерства щодо реалізації соці-
альних проектів і програм (програми соці-
альної самодіяльності літніх людей у гро-
маді, соціальний проект «школа безпеки для 
літніх людей», соціальна програма «санато-
рій вдома», суспільний проект «соціальний 
туризм»). Звернена увага на можливостях 
використання широкого спектру і напрямів 
реалізації соціального туризму для людей 
похилого віку (туризму з метою відпочинку, 
спортивного, лікувально-оздоровчого, еколо-
гічного туризму, а також шопінг-туризму). 
Наголошено, що у ході реалізації соціальних 
програм і суспільних проектів волонтерів 
для людей похилого віку було досягнуто 
значних просоціальних результатів і підви-
щення якості надання соціальних послуг у 
громаді.

Ключові слова: волонтерська діяльність, 
люди похилого віку, складні життєві обста-
вини, соціальна допомога, соціальні послуги, 
соціальне обслуговування, соціальні проекти 
і програми волонтерів.

The article analyzes the key organizational and 
substantive foundations for the implementation 
of volunteer activities with elderly people in soci-
ety. The importance of the process of developing 
and analyzing the organizational capabilities of 
volunteering is indicated. Along with this, great 
importance is attached to the study of the sub-
stantive component of volunteering. In general 
terms, the concept of “volunteering” is explained; 
the main features of volunteering with older 
people are defined. The main social problems of 
such a client group are formulated (loss of social 
ties, loneliness, worsening of the general state of 
health). It is described how, taking into account 
these problems, the process of volunteering 
social services is organized.
The main attention is paid to the role of territo-
rial centers of social services (providing social 
services) in the process of developing and imple-
menting volunteer initiatives, accompanying cli-
ents who find themselves in difficult life situations 
(elderly, lonely disabled, pensioners). Based on 
the analysis of the normative component, the 
main directions and forms of providing assis-
tance to single elderly clients by territorial centers 
are formulated.
The article discusses typical forms of providing 
volunteer assistance to single elderly people 
(the organization of social services at the place 
of residence, the provision of psychotherapeutic 
support, the provision of information, reference, 
and legal services). The study focuses on the 
practical experience of volunteering in the imple-
mentation of social projects and programs (social 
initiative programs for older people in society, 
social project “safety school for older people”, 
social program “health resort at home”, social 
project “social tourism”). Attention is drawn to the 
possibilities of using a wide range and directions 
of implementing social tourism for older people 
(tourism for recreation, sports, health, ecological 
tourism, as well as shopping tourism). It is indi-
cated that in the process of implementing social 
programs and social projects of volunteers for 
significant social results and an improvement in 
the quality of the provision of social services in 
society were achieved among older people.
Key words: volunteer activities, elderly people, 
difficult life circumstances, social assistance, 
social services, social security, volunteer social 
projects and programs.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

141

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

організована, соціально направлена волонтерська 
діяльність, що залучає громадян до участі у змінах 
усіх сфер життя на краще, є основою побудови та 
розвитку громадянського суспільства. Вона зосе-
реджує у собі найшляхетніші уявлення, прагнення, 
можливості, досягнення людства, а саме: праг-
нення до миру, безпеки, соціальної справедли-
вості, поліпшення соціальних гарантій і стандар-
тів, толерантності, соціального реагування тощо.

Світове співтовариство визначає волонтер-
ських рух способом збереження та зміцнення 
загальнолюдських цінностей, додержання етич-
них стандартів соціальної роботи, реалізації прав 
і обов’язків громадян, особистісного зростання 
шляхом усвідомлення та використання людського 
потенціалу [5].

Зазначимо, що важливою соціальною ознакою 
європейської спільноти (у тому числі і України) є 
активне старіння націй, збільшення (у порівнянні 
із активним працюючим населенням) людей похи-
лого віку (таких, які перебувають на пенсії).

У зв’язку з цим актуальним видається дослі-
дити головні напрями і специфічні стратегії орга-
нізації соціальної роботи, соціальної допомоги, 
а також налагодження ефективної волонтерської 
діяльності з людьми похилого віку. Проблеми соці-
альної роботи з людьми похилого віку перебува-
ють у центрі уваги багатьох соціальних інституцій 
і профільних дослідницьких програм та проектів, 
спрямованих на наукове обґрунтування та розро-
блення дієвих стратегій соціального забезпечення 
цієї пільгової категорії громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан та особливості професійного ста-
тусу волонтерського руху і волонтерської діяль-
ності досліджували вітчизняні науковці, зокрема 
Н. Борецька, О. Данльченко, М. Зембі, Т. Говорун, 
Г. Крапівіна, Н. Романова, Т. Лях та ін.

Соціально-педагогічні аспекти волонтерства 
в Україні досліджені у працях О. Безпалько, Р. Вай-
ноли, Н. Заверико, А. Капської, Ж. Петрочко, І. Пін-
чук, та ін.

Специфікою організації соціальної роботи 
з людьми похилого віку займається велика 
когорта вітчизняних науковців. Узагальненню 
особливостей вітчизняного досвіду організації та 
надання соціальної, волонтерської роботи літнім 
людям українська наукова спільнота зобов’язана 
Є. Холостовій, В. Шарію, Л. Тюпті, І. Звєрєвій, 
І. Зайнишеву та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Комплексне і ґрунтовне 
вивчення усіх аспектів волонтерства з людьми 
похилого віку практично відсутнє, що зумовлює 
необхідність в актуалізації подальших досліджень 
у цій сфері.

Мета статті – дослідити організаційно-зміс-
тові засади волонтерства з людьми похилого віку 

на основі реалізованих волонтерських соціальних 
проектів.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
термін «волонтерська діяльність» трактується як 
особлива форма благодійної діяльності на основі 
доброчинності, яка здійснюється фізичними 
особами на засадах неприбуткової діяльності, 
без заробітної плати, без просування по службі, 
а заради добробуту та процвітання спільнот і сус-
пільства загалом [3]. У свою чергу, світова спіль-
нота окреслює волонтерську діяльність як фунда-
мент громадянського суспільства, що привносить 
у життя людей базові соціальні запити і потреби 
(у мирі, свободі, безпеці. справедливості). Безза-
перечним є той факт, що волонтерська діяльність 
повинна мати суспільно корисну спрямованість 
саме на добровільній основі, повинна бути важ-
ливою складовою будь-якої стратегії, націленої 
на вирішення ключових соціальних проблем кон-
кретного соціуму [2].

Констатуємо, що конкретна спеціально орга-
нізована волонтерська діяльність направлена на 
пільгову категорію громадян (на осіб, які перебува-
ють у складній життєвій обставині). Однією з таких 
категорій громадян в Україні визначаємо людей 
похилого віку. Головною передумовою установ-
лення організаційно-змістових засад волонтер-
ської діяльності з означеною категорією громадян 
є визначення й усвідомлення головних соціальних 
проблем людей похилого віку. Якісний аналіз соці-
ального досвіду надає підстави сформулювати 
головні соціальні проблеми літніх людей:

1) втрата соціальних зв’язків (зменшення час-
тоти та регулярності міжособистісних зв’язків 
у референтному колі взаємодії, вихід на пенсію, 
втрата (можливо смерть) знайомих, колег, друзів, 
рідних);

2) самотність (втрата (можливо смерть) зна-
йомих, колег, друзів, рідних, відокремлення дітей, 
втрата одного із членів подружжя, специфічні пси-
хологічні відчуття і стани (відчуття покинутості, 
марності існування тощо));

3) погіршення загального стану здоров’я (заго-
стрення старих, хронічних хвороб, поява віко-
вих специфічних зрушень у здоров’ї, виникнення 
нових захворювань, пов’язаних із загальним ста-
ном виснаженості систем організму).

Стверджуємо, що організація якісної плано-
мірної соціальної роботи з людьми похилого віку 
повинна здійснюватися на двох рівнях. Перший 
рівень – макрорівень – рівень законодавчого 
регулювання, формування соціальної політики 
з урахуванням запитів і потреб людей похилого 
віку; створення соціально орієнтованих інституцій 
соціального забезпечення і соціальної підтримки, 
а також пенсійного, медичного страхування, 
соціально-психологічного, соціально-побутового 
консультування тощо. Другий рівень – макро-
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рівень – практика соціальної роботи, ведення 
випадку з людьми похилого віку (вивчення потен-
ційних запитів, потреб і можливостей, з’ясування 
умов ведення випадку, вивчення умов життя літніх 
людей, рівня та якості надання їм соціальної допо-
моги тощо).

Однією із провідних соціальних інституцій, 
на яку покладено завдання організації соціальної 
допомоги (у тому числі і волонтерської) людям 
похилого віку вважаємо територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). Такий тип установ є важливою організа-
ційною ланкою у системі соціального захисту і 
допомоги самотнім літнім громадянам, які зали-
шилися без належної підтримки рідних та близь-
ких. Згідно з Типовим положенням про тери-
торіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) [4] тут здійснюється 
соціальне обслуговування та надання соціаль-
них послуг громадянам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах і потребують сторон-
ньої допомоги, за місцем проживання, в умовах 
стаціонарного, тимчасового або денного пере-
бування. Саме за таких умов створюються опти-
мальні можливості для залучення волонтерів 
як органічної складової частини в системі прак-
тики соціальної роботи з людьми похилого віку.

Організація волонтерської діяльності з людьми 
похилого віку в умовах територіального центру 
соціального обслуговування будується на принци-
пах адресності та індивідуального підходу, доступ-
ності та відкритості, добровільного вибору отри-
мання соціальних послуг і допомоги. Окрім цього, 
доповнюють цю систему принципи гуманності, 
комплексності, законності, соціальної справед-
ливості, забезпечення конфіденційності, дотри-
мання стандартів якості, а також відповідальності 
за дотримання етичних і правових норм [4].

Зазначимо, що організаційно-змістовою осно-
вою здійснення волонтерської діяльності з людьми 
похилого віку є розробка та реалізація відповідних 
соціально орієнтованих програм і проектів на базі 
територіальних центрів. Аналіз відповідного соці-
ального досвіду переконує у доцільності та зна-
чній ефективності такої діяльності.

Найбільш типовими формами надання волон-
терської допомоги самотнім літнім клієнтам є:

 – організація соціально-побутового обслуго-
вування за місцем проживання (забезпечення 
продуктами харчування, медикаментами, інвен-
тарем, транспортом, засобами малої механізації, 
здійснення патронажу, допомога у самообслугову-
ванні та надання інших товарів і послуг);

 – надання психотерапевтичної підтримки 
(забезпечення функції неформального міжособис-
тісного спілкування з літніми людьми на довільні 
теми; вислуховування нагальних і наболілих про-
блем, надання порад, ведення психолого-педа-

гогічного консультування з питань психічного 
здоров’я,  щодо формування впевненості та моти-
вації з подолання складних життєвих обставин, 
про розвиток навичок самовдосконалення, зміни 
у свідомості про безвихідь їхнього становища, від-
новлення психологічних сил організму тощо);

 – надання інформаційно-довідкових, юри-
дично-довідкових послуг (консультування людей 
похилого віку у питаннях організації та оптиміза-
ції процесу сплати комунальних послуг та інших 
рахунків, оформлення пільг, субсидій тощо).

У ході дослідження організаційно-змісто-
вих засад здійснення волонтерської діяльності 
з людьми похилого віку доцільно проаналізувати 
передовий практичний досвід волонтерства щодо 
реалізації соціальних проектів і програм.

Зазначимо, що доволі поширеною органі-
заційно-змістовою формою здійснення волон-
терської діяльності з людьми похилого віку є 
залучення їх до т. зв. «програм соціальної само-
діяльності». Сутність такої «соціальної самодіяль-
ності» полягатиме у наданні клієнтам варіантів 
соціально значимої альтернативи. «Самодіяль-
ність» здійснюється на базі розроблення відповід-
них програм. Прикладами цих програм вбачаємо:

1) створення груп взаємодопомоги, самодіяль-
ності (надання людям похилого віку можливості 
принести користь своїм сусідам у громаді, неміч-
ним та хворим, особам з інвалідністю, самотнім, 
які потребують допомоги); 

2) організація додаткових служб із людей 
похилого віку, які добровільно надають допомогу 
у своїм ровесникам (значної ефективності дося-
гають ці групи, створені у різних формах фаси-
літативної допомоги, волонтерської допомоги, 
об’єднань, що займаються суспільно-корисною 
діяльністю (організація патронажу, гувернерства, 
консьєржі, ОСББ тощо);

3) використання досвіду і знань людей похи-
лого віку з метою надання допомоги соціаль-
ним органам, дошкільним і загальноосвітнім 
закладам освіти, адміністративним структурам, 
виробничим колективам шляхом консульта-
цій, зустрічей (найбільш цікавими видаються 
модель об’єднання сиротинців та будинків для 
літніх людей (використання канадського досвіду); 
зустрічі видатних громадян, героїв з підростаю-
чим поколінням з метою поліпшення зв’язків між 
поколіннями, зближенню з молоддю; профорієн-
таційні зустрічі у виробничих колективах з метою 
передачі життєвого і професійного досвіду, знань, 
навичок, збереження зв’язків літніх людей  уста-
новами, де вони працювали).

Якісний аналіз діяльності добровільно створю-
ваної групи «Школа безпеки для літніх людей» дає 
підстави сформулювати її головні особливості:

 – ознайомлення з видами небезпек, які загро-
жують людині у сучасному повсякденному житті, 
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діями у небезпечних і надзвичайних ситуаціях при-
родного, соціального і техногенного характеру;

 – вивчення та освоєння методів і прийомів 
захисту, що дозволяють мінімізувати можливий 
збиток у надзвичайних і небезпечних ситуаціях;

 – розвиток здібностей аналізувати ситуацію і 
приймати безпечні рішення у побуті;

 – формування відповідального ставлення 
до власної безпеки та безпеки оточуючих, навичок 
взаємодії, необхідних для вирішення і поперед-
ження небезпечних та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що достатньо ефективною є форма 
співпраці волонтерів із установами охорони 
здоров’я (центрами надання первинної медичної 
допомоги) у контексті створення соціальної пропо-
зиції надання послуги «санаторію вдома». Сутність 
пропозиції «санаторію вдома» полягає у наданні 
стандартизованих послуг санаторно-курортного 
лікування й оздоровлення вдома (за місцем про-
живання) літнім, самотнім, непрацездатним грома-
дянам, які в силу об’єктивних причин і обставин 
не можуть цього зробити у відповідних закладах.

Аналіз технології проведення показує, що курс 
лікування становить 21 день, він починається 
з медичного огляду, що проводиться сімейним 
лікарем, на підставі якого призначаються проце-
дури. Один раз на тиждень клієнту привозять про-
дуктові набори, щоб забезпечити йому необхідний 
при призначеному лікуванні режим харчування. 
Медичні препарати, які входять у затверджений 
список, надаються для лікування безкоштовно. 
У разі, якщо клієнт потребує професійної консуль-
тації вузького профільного спеціаліста, організа-
тори (волонтери) організовують його перевезення 
на прийом [1, с. 76].

Достатньо оригінальною, активною й ефектив-
ною організаційно-змістовою формою організа-
ції волонтерської діяльності з людьми похилого 
віку вважаємо упровадження у практику послуги 
організації соціального туризму. Зазначимо, що 
соціальний туризм є одним із важливих напрямів 
реабілітації осіб з обмеженими можливостями 
та літніх людей. Важливо відзначити той факт, що 
під час організації соціального туризму волонте-
рам слід ураховувати інтереси та запити клієнт-
ської групи. З’ясування й урахування актуальних 
інтересів людей похилого віку дозволяє виокре-
мити на цій підставі коло основних напрямів турис-
тичної діяльності.

Отже, туризм із метою вивчення культури 
включає в себе такий підрозділ, як паломниць-
кий туризм, який передбачає відвідання місць, 
що мають особливе релігійне значення.

Туризм з метою відпочинку для літніх людей 
включає в себе поїздки на риболовлю, по гриби, 
у паркові зони тощо, організацію літніх канікул 
(т.зв. літніх таборів – із волонтерського досвіду 
США). Він сприяє підвищенню настрою, життєвого 
тонусу, розширення кола спілкування.

Спортивний туризм – це активний відпочинок, 
що включає в себе певні види фізичних вправ, тре-
нування. Наприклад, змагання, естафети, скан-
динавська хода, альпінізм, туристичний зліт, що 
передбачає змагання, призи. Але головне – це під-
тримка єдності, забезпечення позитивних емоцій 
людям, що перебувають у важкій життєвій ситуації.

Лікувально-оздоровчий туризм пов’язаний 
з поїздками у курортні місцевості, проходжен- 
ням організованого курсу санаторно-курортного 
лікування.

Екологічний туризм включає пізнавальні екс-
курсії з відвідуванням мальовничих комплексів та 
пам’яток природи, а також екскурсії історико-етно-
культурної спрямованості (дендропарки, екопарки, 
етнопарки, сезонні екскурсії на луки із квітучими 
травами, квітами («квіткові» тури), сади яблунь, 
сакури тощо).

Шопінг-туризм, що передбачає організацію 
турів з метою покупок (базари, ринки), а також 
на різні ярмарки, фестивалі тощо.  

Таким чином, наголошуємо, що соціальний 
туризм, на сьогодні, займає досить широкий 
напрям, який може включати в себе комплекс 
технологічних елементів – від неквапливої прогу-
лянки в парку з елементами пізнавальної екскурсії 
до поїздки за кордон з відвідуванням пам’ятників 
світової культури. Вибір конкретної технології 
зумовлений не лише станом здоров’я клієнтів, але 
також економічними чинниками. Прийняття відпо-
відної міської цільової програми забезпечує дер-
жавну підтримку економіці соціального туризму.

Висновки. Таким чином, можемо стверджувати, 
що проаналізовані організаційно-змістові засади 
організації волонтерської діяльності з людьми 
похилого віку мають достатній соціальний потен-
ціал. Також вони слугуватимуть основою для роз-
будови ефективного волонтерського руху у громаді 
не лише з літніми, самотніми  і непрацездатними 
громадянами, але й з іншими категоріями клієнтів, 
які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зважаючи на усе зазначене, доцільним вида-
ється розширення теоретико-методологічних та 
організаційно-методичних основ волонтерства 
з літніми людьми на прикладі розроблених і реа-
лізованих волонтерських соціальних проектів 
для означеної категорії осіб.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Проблема соціального обслуговування людей 
з інвалідністю є однією з актуальніших проблем 
натепер. Інвалідність сьогодні можна назвати 
проблемою не однієї людини або групи людей, 
а всього суспільства загалом. Розвинуті зарубіжні 
країни навчились вирішувати цю проблему та 
мають перевірену роками і вдало запроваджену 
систему соціального захисту своїх громадян. 
Аналіз якої дасть змогу запропонувати корективи 
та шляхи реалізації змін у вітчизняній системі соці-
ального обслуговування людей з інвалідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням зарубіжного досвіду соціального обслу-
говування людей з інвалідністю займались про-
відні українські вчені Л. Березовська, Н. Бєлоусова, 
Н. Глазко, К. Дубич, В. Мельник, Т. Перегудова, 
Г. Попович, О. Рассказова, Т. Семигіна, О. Сер-
гієнко, П. Таланчук, О. Чернишенко, А. Шевцов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Невирішеним залишається 
узагальнення соціальної роботи за кордоном саме 
з людьми з інвалідністю, їх реабілітації та визна-
чення можливостей впровадження такої роботи 
в Україні.

Мета статті – вивчити досвід зарубіжних країн 
у сфері соціального обслуговування людей з інва-
лідністю й узагальнити рекомендації для удоско-

налення вітчизняної системи надання соціальних 
послуг для соціально вразливих верств населення.

Виклад основного матеріалу. З плином куль-
турно-історичного часу удосконалювалися при-
йоми і форми соціальної роботи, але головне її 
завдання залишалося незмінним – формувати 
у тих, кому потрібна допомога, уміння і навички 
самовиживання і здатності самому допомогти 
собі, тобто максимально підвищити ступінь само-
стійності клієнта, розвинути його здатність контр-
олювати своє життя і самому розв’язувати власні 
щоденні проблеми.

Система соціального захисту населення в США, 
охоплює різні соціальні програми, які регламенту-
ються як федеральним законодавством, так і зако-
нодавством штатів, що дає змогу достатньо повно 
й оперативно враховувати потреби у соціальній 
допомозі окремих регіонів, етнічних та соціальних 
груп населення.

Важлива складова частина американської дер-
жавної системи соціального захисту – допомога 
бідним, що не вимагає попередніх спеціальних 
внесків. Визначальним критерієм її надання є нуж-
денність чи злидні, а метою – забезпечення гаран-
тованого доходу, підтримка бідних сімей з дітьми, 
й також продовольча, житлова, медична різновиди 
допомоги. Програмою забезпечення гарантова-
ного достатку охоплені престарілі, інваліди, сліпі, 
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Стаття присвячена проблемі соціального 
обслуговування людей з інвалідністю на при-
кладі роботи зарубіжних країн. З їх досвіду 
взято основні аспекти роботи з людьми 
з інвалідністю. Шляхи подолання проблем 
та покращення їхнього життя у різних його 
сферах. У побутових щоденних справах, під 
час працевлаштування та безпосередньо 
під час робочого процесу, у період психоло-
гічної та фізичної реабілітації, також від-
новлення їхніх життєвих сил. Також розгля-
нуто роботу у напрямку соціальної сфери 
таких країн як: Сполучені Штати Америки, 
Канада, Японія та різних країн Європи: Фран-
ції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, 
Литви, Болгарії, Угорщини, Італії, Швеції, 
Нідерландів. Розкрито діяльність зарубіж-
них країн у сфері соціального страхування, 
соціального захисту й у наданні соціальних 
послуг людям з інвалідністю і не тільки, що 
ґрунтується на їхньому законодавстві. Про-
аналізовано дослідження різних вчених, у яких 
сформовані відмінності яких бракує нашій 
країні в порівнянні із зарубіжними. На основі 
результатів цих досліджень визначено мож-
ливості впровадження різних форм соціаль-
ного обслуговування за кордоном в діяль-
ність соціальної сфери України.

Ключові слова: люди з інвалідністю, соці-
альне обслуговування, соціальна політика, 
реабілітація, зарубіжний досвід.
The article deals with the problem of social ser-
vices for people with disabilities, as exemplified 
by the work of foreign countries. From their expe-
rience the main aspects of working with people 
with disabilities are taken. Ways to overcome 
problems and improve their lives in various areas. 
In everyday daily affairs, during employment and 
directly during the work process, during the period 
of psychological and physical rehabilitation, also 
in the restoration of their vital forces. Work in the 
social sphere of countries such as: United States 
of America, Canada, Japan and various coun-
tries of Europe: France, Great Britain, Germany, 
Poland, Lithuania, Bulgaria, Hungary, Italy, Swe-
den, the Netherlands are also considered. The 
activity of foreign countries in the field of social 
insurance, social protection and providing social 
services to people with disabilities is disclosed, 
and based on their legislation. The research of 
different scientists in which differences our coun-
try with foreign ones is analyzed. Based on the 
results of these studies, the possibility of introduc-
ing different forms of social services abroad into 
the social sphere of Ukraine was determined.
Key words: people with disabilities, social servi- 
ces, social policy, rehabilitation, foreign experience.
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котрим федеральний уряд виплачує субсидії, що 
становлять 60% доходу від офіційно прийнятої 
«межі бідності».

Соціальна робота з дорослими інвалідами має 
свої особливості у різних країнах. Зокрема у США 
вони першочергово забезпечуються пенсіями та 
страхуванням від нещасних випадків, медичним 
обслуговуванням. Соціальна підтримка інвалідів 
за плату від муніципалітетів здійснюється спеціа-
лізованими організаціями й фондами, котрі забез-
печують житлово-побутове облаштування, тран-
спортні потреби, навчання й реабілітацію людини, 
котра раптово втратила здоров’я. Адаптаційна 
підготовка допомагає інваліду пристосуватися 
до нових умов, освоїти різні технічні засоби, зміц-
нити психологічну самостійність та прагнення зна-
йти застосування своїм здібностям. [1]

Ефективною є практика соціального обслуго-
вування інвалідів та людей з фізичними вадами 
у Великій Британії. Цією роботою тут зайнято 
широке коло кваліфікованих працівників, зоргані-
зованих місцевою владою для допомоги інвалідам 
за місцем проживання, у денних центрах, у пансі-
онатах і гуртожитках, у лікарнях чи в інтернатах. 
У Великій Британії важливу роль у регулюванні 
питань соціального обслуговування громадян 
відіграють відповідні принципи. Так, до принципів 
надання соціальних послуг віднесено такі: повна 
автономність і децентралізація суб’єктів надання 
соціальних послуг, соціальна інтеграція, розробка 
соціальних послуг на місцях для задоволення кон-
кретних потреб, відповідальність органів місце-
вого самоврядування за якість наданих послуг [2].

Велика увага у Великій Британії приділяється 
питанням догляду вдома. Уперше ці питання 
були врегульовані в 1995 р. в Законі про догляд. 
У Стратегії виховання від 1999 р. було закріплено 
засади виховання та догляду за громадянами, 
у тому числі й вдома. Вказаними законами визна-
чено особливості соціального обслуговування на 
дому. Таким чином, у Великобританії надзвичайно 
пильна увага приділяється питанням соціального 
захисту, у тому числі й обслуговування дітей-інва-
лідів. При цьому значну роль відіграють державні 
органи, що хоч і не відповідає тенденції більшості 
країн щодо посилення ролі громадських організа-
цій у соціальному обслуговуванні громадян, однак 
забезпечує досить високу якість соціальних послуг, 
контроль за такою якістю, а головне – їх належне 
та своєчасне фінансування. [2]. 

З дослідження Н. Глазко стало відомо «струк-
тура фінансування системи соціального захисту 
Великобританії визначається поділом цієї системи 
на дві частини: національну охорону здоров’я 
та національне соціальне страхування. Перша 
фінансується на 90% із державного бюджету, 
а друга – за рахунок страхових внесків найманих 
працівників і підприємців» [11].

Оригінальний досвід комплексної реабіліта-
ції інвалідів у рамках кооперації нагромаджено 
у Польщі. Кооперативи інвалідів з допомогою 
соціальних служб займаються підбором мож-
ливих професій та організацією відповідного 
навчання, забезпеченням умов праці, адекватних 
здоров’ю інвалідів, пристосуванням робочих місць 
до наявного в людини дефекту тощо. Об’єднання 
й кооперування інвалідів створює кращі умови не 
лише для медичної, а й соціальної реабілітації. 
Ще одна важлива соціальна проблема за кордо-
ном – робота з дітьми-інвалідами, їх медико-соці-
альна адаптація і життєва самореалізація. Діти 
з окремими фізичними вадами спроможні навча-
тися і за програмою для звичайних дітей. Проте 
можливостей школи не завжди достатньо для 
бажаної реабілітації. Тому в Болгарії, Угорщині, на 
Кубі організовано денні реабілітаційні стаціонари, 
в яких створені умови для проведення комплексу 
відновлювальних заходів та відпочинку дітей. [3]

О. Березін, М. Безпарточний і Л. Нікілєва визна-
чили особливості французької системи соціаль-
ного захисту населення, до яких віднесли роз-
галужену систему професійно-галузевих схем 
соціального страхування, розвинену систему 
родинних виплат, яка стала результатом тривалої 
еволюції, значну роль додаткових систем соці-
ального захисту, особливо у сфері пенсійного 
й медичного страхування [4].

У Франції соціальні послуги надаються за 
такими напрямами: сфера охорони здоров’я, 
освіта, правосуддя, молодь і спорт, містобудування 
й муніципалітети, сільськогосподарські коопера-
тиви, а також трудова й професійна підготовка [5].

Варто зазначити, що у Франції врегулювано 
питання співвідношення ролі держави й недер-
жавних інституцій у наданні соціальних послуг та 
контрою за їх якістю [6]. Тож принцип децентра-
лізації є одним із головних у сфері соціального 
обслуговування у Франції, також одним із голо-
вних суб’єктів надання соціальних послуг є саме 
громадські організації.

У Федеральному законі Німеччини про соці-
альне страхування від 23 березня 1994 р. міс-
титься перелік соціальних послуг, які надаються 
в цій країні [7].

Враховуючи положення законодавчих актів, 
можна визначити такі види соціальних послуг 
у Німеччині: послуги із соціального страхування, 
послуги з надання соціальних допомог, послуги із 
соціальної підтримки окремих верств населення, 
зокрема сімей із дітьми, жертв війни, інвалідів 
та інших категорій громадян [8].

У Німеччині до надання соціальних послуг 
часто залучаються волонтерські організації, які не 
мають офіційного статусу [9].

Усі соціальні послуги є добровільними та перед-
бачають активну співпрацю адресатів. Необхід-
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ність цієї співпраці зумовлена тим, що головною 
метою даних послуг є надання можливості само-
стійно знаходити правильні рішення й без сторон-
ньої допомоги влаштовувати власне життя. Кожен 
вид допомоги має свій окремий фаховий профіль 
і спрямований, на конкретну сімейну чи індивіду-
альну проблемну ситуацію. Ці послуги є взаємодо-
повнюючими та взаємопов’язаними, між ними не 
існує ієрархічних відносин [10].

Діюче законодавство Італії гарантує окремим 
категоріям громадян та їх сім’ям забезпечення 
комплексної системи заходів соціального захисту 
й соціальних послуг, передбачає проведення уні-
версальної політики щодо підтримки осіб у склад-
ному становищі шляхом надання ефективних і 
високоякісних послуг, які сприяють покращенню 
якості життя, забезпеченню рівних можливостей, 
недопущенню дискримінації й звуження громадян-
ських прав, попередженню, усуненню та зведенню 
до мінімуму соціального відчуження [12].

За результатами вивчення європейських прак-
тик протидії соціальному виключенню громадян 
Т. Перегудова доводить «доволі широку палітру 
механізмів, які вбудовані в систему соціального 
захисту населення, що може бути позитивним 
прикладом для України». Насамперед це перед-
бачення «пастки бідності». [20]

У Литві в систему соціального забезпечення 
входить піклування про розвиток ринку праці та 
створення робочих місць. А саме соціальна полі-
тика направлена на покращення якості життя 
населення за допомогою розподілу матеріальних 
засобів у вигляді надання соціальних послуг, які і 
допомагають людям у складних життєвих обста-
винах. У Литві соціальна політика складається 
з трьох основних частин: соціальне страхування, 
ринок праці та соціальна допомога. У реалізації 
соціальної політики Литва керується рядом прин-
ципів: соціальної справедливості, соціальної відпо-
відальності, солідарності, соціальних гарантій [13].

Особливостями соціальної сфери в Японії є 
те, що соціальна підтримка здійснюється у формі 
прямої допомоги з громадських фондів фінан-
сових ресурсів. У державному бюджеті Японії 
передбачено п’ять напрямів соціальної підтримки: 
захист життя, соціальне забезпечення, соціальне 
страхування, підтримку здоров’я та гігієни, допо-
моги по безробіттю [14].

Дослідження О. Дєгтяр показало нам, що «вели-
кий інтерес представляють негативні наслідки 
існування розвинених систем соціального забез-
печення. Зокрема, одним з них є розвиток утри-
манства та елементів спекуляції» [15].

У Нідерландах практично будь-яка людина, що 
має проблеми зі здоров’ям, пройшовши разове 
обстеження, зможе отримати «інвалідність по хво-
робі» та довічну допомогу в розмірі 70% заробіт-
ної плати на останньому місці роботи. Як наслідок 

в країні з чисельністю зайнятих 6,2 млн осіб налі-
чується близько 800 тис. громадян, що отримали 
таку інвалідність [16].

У Швеції, де один з найбільш високих стан-
дартів здоров’я населення, має місце найвищий 
у світі відсоток невиходів на роботу з причини хво-
роби. Значною мірою це пов’язано з високим рів-
нем соціальних виплат по хворобі та страхування 
за короткостроковими захворюваннями [17].

У цьому плані показовий досвід Канади, де сис-
тема медичного страхування заснована на відра-
хуваннях роботодавців на ощадні рахунки, і всі 
кошти, що знаходяться на цих рахунках, є власністю 
працівника, при їх недостатності працівники опла-
чують медичні послуги за свій рахунок, а при над-
лишку коштів залишки на рахунку, що залишилися 
після завершення розрахункового періоду, також 
знаходяться у власності робітника. Не виникає 
питання про нецільове використання коштів [18].

Установлено, що в Угорщині, Польщі, Румунії 
та Болгарії децентралізація надання соціальних 
послуг здійснювалася в контексті взятих ними 
зобов’язань щодо виконання вимог, пов’язаних 
зі вступом до ЄС, що передбачало проведення сис-
темних реформ, впровадження відповідних норм 
і стандартів у цій сфері. Тому можна вважати що 
Україна вже на шляху до позитивних змін у цій сфері.

У своєму дослідженні Т. Перегудова говорить: 
«Позитивна практика європейських країн має стати 
підґрунтям соціальних реформ в Україні. Побудова 
системи якісних соціальних стандартів людського 
розвитку передбачає переосмислення основних 
напрямів соціальної політики, виходячи за межі соці-
ального захисту населення, спираючись на стійке 
залучення відторгнутого населення до суспільно-
корисної діяльності на засадах соціальної інклю-
зії шляхом створення робочих місць та стимулю-
вання до повернення до трудової діяльності» [19].

Висновки. Отже, розглянувши особливості 
соціального обслуговування в зарубіжних країнах, 
можна зробити висновок, що соціальне обслу-
говування за кордоном на високому рівні, хоч і 
відрізняється у деяких країнах. Все це базується 
на достатньому фінансуванні соціальних потреб 
певних категорій населення. Також на рівності та 
доступності всіх і всього. Зарубіжні країни нео-
дноразово переживали зміни та завдяки цьому 
знайшли найраціональніші шляхи розвитку цієї 
сфери. Керуючись зарубіжним досвідом, беручи до 
уваги найяскравіше з кожної системи соціального 
обслуговування адаптуючи це для своїх громадян. 
Створення бази надання соціальних послуг, від-
повідно замовленням і реальним потребам насе-
лення, що дозволить якісніше та точніше надавати 
допомогу тільки тим хто цього потребує, з можли-
вою економією бюджету. Покладання обов’язків 
соціального піклування на громадські організації, 
залучення їх до надання соціальних послуг. Між-
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секторальний розподіл соціальних послуг серед 
надавачів і налагодження системи фінансування. 
Створення інститутів контролю та перевірки про-
цесу якісно соціального обслуговування громадян 
та відповідності отримувано допомоги їхнім потре-
бам. Сприяння зайнятості та залучення до різних 
видів діяльності людей з інвалідністю. Створення 
та впровадження людиноцентричного підходу 
в системі соціального захисту для відновлення 
у людей з інвалідністю відчуття повної захище-
ності та довіри до власної держави та суспільства. 
Соціальна політика України може стати потужною 
сферою підтримки, конкуруючою з країнами ЄС.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Основною причиною порушення взає-
мин у сім’ї є різні уявлення подружжя про основні 
сімейні цінності. Розбіжності в системах цінніс-
них орієнтацій можуть бути підґрунтям багатьох 
сімейних конфліктів, зокрема: конфлікт сімейних 
ролей, боротьба за лідерство в сім’ї, конфлікт 
як засіб зняття напруження, конфлікт як захист 
власного «Я». В основі кожного з них лежить 
суперечність між сформованими до шлюбу цін-
нісними уявленнями кожного з подружжя про 
функції чоловіка і дружини в сім’ї та способи їх 

реалізації. Конфлікт може виникнути і внаслі-
док зіткнення звичних для кожного з подружжя  
шляхів і способів задоволення соціокультурних, 
інтелектуальних, естетичних та інших потреб, 
прагнення відстояти свою індивідуальність, 
намагання узгодити уявлення про себе з думкою 
партнера. Конфліктна ситуація у сфері ціннісних 
орієнтацій, що перешкоджає створенню взаємо-
прийнятної системи сімейних цінностей ширшого, 
загального обсягу, ніж індивідуальні, унеможлив-
лює інтеграцію родини, а отже й виконання нею 
своїх обов’язків і призначення, загрожує її існу-
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Проблема ціннісних орієнтацій є однією із прі-
оритетних у сучасній науці, особливо в умо-
вах кардинальних змін, які відбуваються в 
нашій країні. Зростаюча необхідність фор-
мування моральності та спрямованості 
особистості у процесі підготовки молоді до 
сімейного життя зумовлює підвищення нау-
кового інтересу до вивчення впливу особис-
тісних цінностей подружжя на становлення 
молодої сім’ї.
Сім’я відіграє величезну роль у житті окре-
мої особистості і суспільства загалом. Вона 
є важливою сферою особистісної самореа-
лізації, завдяки якій задовольняються базові 
психологічні потреби особистості, без чого 
неможливим є її психологічне здоров’я та осо-
бистісний розвиток. На вибір здорового чи 
нездорового способу життя безпосередньо 
впливають соціальні настанови людини, що 
виявляються в ієрархії ціннісних орієнтацій.
Цінності складають ядро культури, а цін-
ності особистості акумулюють у собі 
основний зміст її духовного світу. Вони як 
інтимне надбання особистості представ-
ляють притулок свободи особистості і 
виводять її в область соціальної взаємодії. 
Ціннісні орієнтації особистості виступа-
ють найважливішим чинником мотивації 
поведінки людини і лежать в основі його 
соціальних вчинків. Зміст і рівень розвитку 
особистісних цінностей визначають міру 
соціалізації та ступеня входження індивіда 
до системи соціальних установ і спільнот. 
Через це ціннісні орієнтації є одним з най-
більш пріоритетних областей вивчення пси-
хології, соціології, політології та інших наук, 
які вивчають людину і суспільство.
Стаття присвячена одному з актуальних 
питань, які виникають в мікрокліматі сім’ї, 
зокрема, це стосується питання ціннісних 
орієнтацій. У статті висвітлено поняття 
сім’ї та її ціннісних орієнтацій та типи орі-
єнтацій на взаємини, розглянуто значущі 
цінності для позитивно сформованих сімей-
них взаємовідносин. Розкрито вплив цінніс-
них орієнтацій на емоційний та психологіч-
ний клімат сім’ї, взаємодії між партнерами 
в шлюбно-сімейних установках та який 
вплив на емоційний клімат сім’ї здійснює пси-
хологічна сумісність партнерів
Ключові слова: сім’я, сімейні взаємини, емо-
ційний клімат сім’ї, психологічний клімат 
сім’ї, цінності, ціннісні орієнтації, система 
цінностей, типи орієнтації на відносини.

The problem of value orientations is one of the 
priorities in modern science, especially in the 
conditions of the radical changes that are taking 
place in our country. The growing need for moral-
ity and personality orientation in the preparation 
of young people for family life leads to increas-
ing scientific interest in studying the influence 
of spouses’ personal values on the formation of a 
young family.
The family plays a huge role in the life of the indi-
vidual and society as a whole. It is an important 
area of personal self-realization, which satisfies 
the basic psychological needs of the individual, 
without which its psychological health and per-
sonal development are impossible. The choice 
of healthy or unhealthy lifestyles is directly influ-
enced by the social preferences of the individual, 
which manifest themselves in the hierarchy 
of value orientations.
Values form the core of a culture, and personal-
ity values accumulate the basic meaning of their 
spiritual world. They, as an intimate property of 
the individual, represent the refuge of individual 
freedom and bring it into the sphere of social 
interaction. The value orientations of the individ-
ual are the most important factor in motivating a 
person’s behavior and underlie his or her social 
actions. Content and level of development of 
personal values determine the degree of social-
ization and the degree of entry of the individual 
into the system of social institutions and commu-
nities. Because of this, value orientations are one 
of the most priority areas of study in psychology, 
sociology, political science and other sciences 
that study human and society.
The article deals with one of the topical issues 
that arise in the microclimate of the family, in par-
ticular the issue of value orientations. The article 
deals with the concept of family and its value 
orientations and types of orientations for relation-
ships, considers significant values for positively 
formed family relationships. The influence of 
value orientations on the emotional and psycho-
logical climate of the family, interactions between 
partners in marital and family settings and the 
influence on the emotional climate of the family 
by the psychological compatibility of partners are 
revealed.
Key words: family, family relationships, emo-
tional climate of the family, psychological climate 
of the family, values, value orientations, value 
system, types of relationship orientation.
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ванню та розвитку, щасливому сімейному життю 
її членів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми вивчення сім’ї, сімейних цінностей, 
історій присвячено багато робіт як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців з різних галузей знань. 
Є концептуальні положення щодо динаміки сімей-
них цінностей таких вчених, як С.І. Голод, В.П. Кра-
вець, В.Г. Неміровський, А.В. Носкова, Т.В. Андре-
єва про психологічні особливості сучасної родини, 
а також сімейні цінності як регулятор стосунків 
в сім’ї, включаючи аспекти формування сімейних 
цінностей сучасної молоді, сучасної родини [5].

Сімейні взаємини як складну психічну реаль-
ність, яка включає в себе індивідуальні, колек-
тивні, онтогенетичні, соціогенетичні й міфологічні 
основи, розглядали в своїх працях В.В. Абрамен-
кова, Н.М. Лебедєва, Є.Є. Сапогова, Л.Б. Шней-
дер. Не дивлячись на активний розвиток пред-
метного поля психології сім’ї, деякі явища, що 
породжуються сімейною взаємодією, так і залиша-
ються непізнанними [9].

У сучасному суспільстві спостерігається тен-
денція широкого розповсюдження позасімей-
них ціннісних орієнтацій, засобів самореаліза-
ції в усіх галузях життєдіяльності, в тому числі й 
сімейних. Це виражається в тому, що натепер час 
велика кількість людей має потребу в тих ціннос-
тях й об’єктах, які б замінили сімейні. Причини 
виникнення такої потреби й засоби її задово-
лення розглядали в своїх роботах також зарубіжні 
дослідники Е. Бек, М. Боуен, Е. Кейн, Е. Кетчер, 
Л. Саймон, Б. Фогль та інші. [6]

Деякі соціально-психологічні аспекти сім’ї відо-
бражені в ряді робіт вітчизняних філософів, соці-
ологів, педагогів, медиків, юристів (Н.В. Андре-
єнкова, Л.В .Благонадеждіна, Ю.Н. Волкова, 
С.Я. Вольфсона, В.Б. Голофаста, Р. І. Капралова, 
І.С. Кона, І.С. Славіна, А.Г. Харчева, В.В. Юстіц-
кого та інші). Але в цих роботах розглядаються 
лише окремі елементи соціально-психологічних 
проблем ціннісних орієнтацій сім’ї. Збереження 
та зміцнення авторитету сім’ї в очах підростаю-
чого покоління є на цей час пріоритетним завдан-
ням, що стоїть перед суспільством. Від того, 
як сьогодні молоді люди ставляться до сім’ї, зале-
жатиме доля родини в майбутньому як соціаль-
ного інституту. 

Проведений аналіз літературних джерел пока-
зує, що питання сімейних цінностей в подружній 
парі і впливу їх на психологічне здоров’я сім’ї 
потребує додаткового вивчення.

Мета статті – обґрунтувати необхідність  
збереження сімейних цінностей в умовах  
сучасних трансформаційних змін; з’ясувати, яким 
чином існуючі сімейні цінності сприяють гармоній-
ним взаєминам у сім’ї та впливають на емоційний 
клімат сім’ї.

Виклад основного матеріалу. Сім’я – це роз-
галужена система стосунків, що включає в себе 
такі елементи: подружжя, їх діти, інші родичі чи 
юридично прирівняні до них люди. Сім’я – це най-
головніша форма організації особистого побуту, 
за основу якої беруться відносини між чоло-
віком та дружиною, батьком і дітьми, братами 
і сестрами та іншими родичами, що поєднані 
спільною територією проживання та веденням 
спільного господарства [12].

Для забезпечення психологічного комфорту 
в сім’ї та успішного її функціонування суттєве 
значення мають взаємини і взаємодія принай-
мні у трьох складниках: між самим подружжям, 
батьками й дітьми, між братами й сестрами, якщо 
в родині зростають двоє і більше дітей. Основним 
чинником, що зумовлює характер взаємин в усіх 
ланках сім’ї, є ставлення подружжя один до одного 
та їхні батьківські орієнтації щодо дітей.

Система цінностей є динамічною системою, 
що формує в процесі всього періоду виховання і 
соціалізації, яка відіграє провідну роль у процесі 
прийняття рішення, що дозволяє вирішувати, що 
для людини значимо й важливо у сімейному житті. 
Умовою нормального розвитку і функціонування 
сім’ї є наявність у чоловіка і дружини різноманіт-
них ціннісних орієнтацій. Різноманіття систем цін-
ностей служить природною базою для індивідуа-
лізації особистості, і тому система, що забезпечує 
таке різноманіття, володіє найбільшою стійкістю. 
Подружжя в процесі сімейної взаємодії прагне 
актуалізувати свої моделі, але зазвичай стика-
ється з низкою труднощів: матеріально-побуто-
вих, емоційно-психологічних, інтимно-моральних, 
подолання яких вимагає від них певних зусиль. 
Від усвідомлення, бажання і потенційних можли-
востей поєднати свої ціннісні орієнтації з аналогіч-
ними поняттями партнера залежить ступінь задо-
воленості шлюбом [8].

У принципі визначення поняття «емоційний 
клімат в сім’ї» не існує. Емоційний клімат сім’ї 
може залежати від рівня тривожності подружжя, 
їх емпатичних здібностей, стилю взаємин, особис-
тісних характеристик, самооцінки, ступеня довіри 
один одному, установок і цінностей, тенденцій 
поведінки, мотивації досягнення. Також емоційний 
клімат може залежати від емпатичних здібностей 
подружжя, від рівня їх тривожності, стилю взаємин, 
ступеня прив’язаності один одного та установок і 
цінностей. Зусилля кожного з членів родини мають 
бути спрямованими на благополуччя і добробут 
сім’ї. Тільки у такому випадку сім’я здатна до само-
розвитку, а її члени – до самореалізації. 

Психологічний клімат – це сукупність психоло-
гічних стану, настрою, відносин людей у групі та 
колективі. Виділяються дві категорії психологіч-
ного клімату: сприятливий і несприятливий. Клімат 
визначається наступними основними характерис-
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тиками: взаєморозумінням і стійкістю, згуртова-
ністю, емоційним станом тощо. На психологічний 
клімат сім’ї впливають також відносини подружжя 
як до людей взагалі, так і до членів родини і один 
до одного. Благополуччя родини визначається 
і такими якостями її членів, як доброзичливість 
один до одного, прагнення взяти відповідальність, 
вміння поставитися до себе більш критично. Пси-
хологічний клімат благополучної сім’ї характеризу-
ється спільністю інтересів подружжя [3].

Не менш важливий вплив на формування від-
носин в сім’ї має культура дозвілля і спілкування, 
єдине сімейно-побутове самообслуговування 
подружжя, формування сімейної субкультури, тра-
дицій, ритуалів. Постійність емоційних відносин 
підкорюється рівноправності членів сім’ї, особис-
тих неповторних потреб, які реалізуються у межах 
подружжя та сімейного життя загалом. 

У взаємовідносинах між чоловіком та жінкою, 
між батьками та дітьми, між друзями люди праг-
нуть одне до одного не лише через схожість харак-
терів, але й через доповнюваність, комплімен-
тарність. Ціннісні орієнтації подружжя можуть не 
лише співпадати, бути близькими за ієрархічною 
побудовою, а й взаємодоповнювати один одного, 
що своєю чергою сприяє компенсації і згладжу-
ванню неспівпадінь та протилежності у цілях.

Психологи виділяють 3 типи орієнтацій  
на взаємини:

1. Егоцентрична орієнтація передбачає зна-
ходження особистісного «Я» як центр уваги, осо-
бистісні інтереси, бажання та цілі; інші предмети і 
люди – це кошти для задоволення або перешкоди 
до досягнення. Егоцентрики люблять вступати 
в конфлікти.

2. Альтероцентрична орієнтація. В середині 
стоїть інша людина; себе людина приймає як засіб 
задоволення для потреб іншої людини.

3. Соціоцентрична орієнтація. Вбачає родину 
як цінність, що вважає врахування своїх і чужих 
інтересів найважливішими [11].

Часто спостерігається стикання з взаємним 
невизнанням, дійсно протилежних за типом орі-
єнтацій на взаємини осіб за ієрархією цінностей 
подружжя; у ситуації спроби розібратись та збли-
зитись у їхніх питаннях з’являється ціла купа образ 
і звинувачень кожного з них на адресу іншого. Але 
детальне вивчення ситуації дає змогу зрозуміти 
сутність конфлікту, яка полягає в тому, що кожен 
з подружжя прагне знайти шляхи вирішення своїх 
проблем за рахунок іншого, а почуття любові та 
взаємоповаги вже давно відсутнє у стосунках. 
У сім’ї, де шлюб будувався на розрахунку, немож-
ливо чекати гармонії в сім’ї. І предмет розрахунку – 
не обов’язково гроші. Спокусою може виступати 
суспільний статус, необхідність вирішити квар-
тирне питання, а також страх самотності, який 
кимось сприймається як клеймо [10].

Стабільна подружня взаємодія значною мірою 
проявляється тоді, коли є схожість у партнерів 
шлюбно-сімейних установок. Звичайно, одно-
значної відповідності між поглядами і поведінкою 
немає, проте поведінка людини в конкретній ситу-
ації великою мірою визначається її ставленням до 
неї. У зв’язку з цим у дослідженнях, присвячених 
найрізноманітнішим аспектам подружніх взаємос-
тосунків, вивчення настанов шлюбних партнерів 
займає особливе місце. Зазвичай аналізу під-
лягають такі настанови, як ставлення до шлюбу, 
до дітей, до розлучення, до осіб протилежної статі, 
до сексуальних взаємин тощо.

На основі аналізу праць вчених можна зро-
бити висновок, що ціннісні орієнтації, настанови, 
моральні норми, цільові уявлення про шлюб та 
сім’ю визначають функціонально-рольові очіку-
вання партнерів. Узгодженість функціонально-
рольових очікувань, демократичність, гнучкість, 
готовність до виконання тих чи інших сімейних 
функцій і ролей сприяє успішній взаємодії в май-
бутній сім’ї, оскільки повнота та благополучність 
сімейного життя багато в чому залежить від того, 
наскільки шлюбні партнери можуть виконати всі 
функції, які покладені на сім’ю.

Загалом можна сказати, що й психологічна суміс-
ність – це єдність поглядів, емоційного настрою, 
взаєморозуміння, схожість оцінок життєвих ситуа-
цій тощо. Її традиційно прийнято розглядати з двох 
позицій: 1) сумісність розглядається як два набори 
якостей партнерів, які оптимально поєднуються і 
забезпечують ефективну структуру; 2) сумісність 
виникає не на основі схожих рис чи таких, що вза-
ємодоповнюють одні одних, а завдяки здатності 
партнерів до поступливості, взаєморозуміння, 
завдяки активному пошуку гармонійних стосун-
ків. Сумісність у першому випадку є потенційною 
можливістю благополучних подружніх стосунків, 
а сумісність, що ґрунтується на вмінні врахову-
вати інтереси іншої людини, є реальною гаран-
тією успішного шлюбу. З таких позицій сумісність 
характеризує здатність особистості до психоло-
гічної адаптації у взаєминах з іншим індивідом [4].

Висновки. Таким чином, система ціннісних орі-
єнтацій сім’ї не є сталою протягом усього її жит-
тєвого циклу. Загальносімейні цінності не завжди 
включають у себе ціннісні орієнтації кожного 
з подружжя. Діапазон ціннісних орієнтацій окре-
мих осіб родини може бути вужчий або ширший 
від загальносімейних. Чим ширший обсяг індивіду-
альних цінностей подружжя, тим більше в них мож-
ливостей для взаєморозуміння, тобто для єдності.

Для психологічної сумісності подружжя важ-
ливе значення має взаємопізнання і взаємоуз-
годження індивідуальних ціннісних орієнтацій 
кожного з них, вироблення на їх основі загально-
сімейних цінностей. При цьому мають значення 
не тільки схвалення й прийняття загальносімей-
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них цінностей, а й позитивне ставлення кожного 
з подружжя до ціннісних орієнтацій партнера.

Виходячи з отриманої інформації, ми зробили 
висновок, що емоційні відносини не є постійними 
і незмінними, тому необхідна розумна організація 
взаємин у шлюбі. Ціннісна система особистості – 
складне ідеальне утворення нашої свідомості та 
самосвідомості. Необхідно пам’ятати, що система 
цінностей не є пасивним наслідком впливу соціо-
культурного середовища, економічних і політичних 
чинників. Вона, крім того, ще є й однією із форм 
самоусвідомлення, самовираження внутрішніх 
інтелектуальних, моральних, естетичних та інших 
сил і уявлень особистості, які перебувають у тіс-
ному взаємозв’язку із її потребами, інтересами, 
мотивами поведінки, зумовлюючи їх і одночасно 
перебуваючи в залежності від них, від характеру 
й об’ємності інформації про культурні цінності, їх 
сутність, функції і властивості. 
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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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