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СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ  
В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
УДК 371.132 

 
С. М. Безбородих 
 

АКМЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
Сьогодні для розв’язання проблеми підготовки майбутніх 

конкурентоспроможних педагогів важливе значення набуває вивчення 
особистості як цілісного феномену в єдності її суттєвих сторін (індивід, 
особистість, індивідуальність), прагнення нею високих результатів, 
життєвих успіхів, організації творчої діяльності на всіх етапах її 
неперервної освіти, створення необхідних умов для самореалізації нею 
творчого потенціалу.  

Створення акмеологічного середовища як педагогічної умови 
професійного зростання майбутніх конкурентоспроможних педагогів 
визначено з урахуванням успішної реалізації в подальшій педагогічній 
діяльності, ефективність професійної діяльності якого уявляється його 
особистою проблемою, оскільки, з одного боку, пов’язана із 
задоволенням потреб, а з іншого, – з побудовою професійного кар’єрного 
шляху в контексті загальної життєвої стратегії.  

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить, що 
проблема створення акмеологічного середовища в закладах освіти є 
відносно новою для української педагогічної науки, проте її розробка 
ведеться не на порожньому місці. У монографіях, дисертаціях та інших 
наукових працях висвітлено теоретичні концепції, класифікації, дефініції 
«середовище», «освітнє середовище», «середовищний підхід» 
(М. Боритко), робляться спроби класифікувати освітні середовища 
(О. Бодальов, А. Деркач, О. Дубасенюк, В. Желанова, С. Сергєєв, 
В. Ясвін та ін.).  

Професійна підготовка майбутніх конкурентоспроможних 
педагогів неможлива без створення акмеологічного середовища як 
середовища прагнення до успіху, високих результатів діяльності, творчої 
реалізації.  

Тому мета статті полягає у розгляді акмеологічного середовища як 
педагогічної умови професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів.  

Теоретичними засадами для обґрунтування нашої проблеми стали 
дослідження А. Деркача, О. Бодальова, Н. Кузьміної, В. Зазикіна та 
інших, пов’язані з можливостями застосування акмеологічних знань і 
підходів до вирішення проблеми сходження до професійних вершин. 
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Нам близька думка О. Дубасенюк, яка визначає акмеологічне 
середовище як середовище прагнення до успіху, творчості, високих 
результатів діяльності, досягнень кожного, коли престижно якісно 
працювати, викладати, навчатися, вести науковий пошук, дотримуючись 
морально-правових норм взаємодії [4]. Таким чином, успішна реалізація 
у педагогічній сфері й досягнення найбільших висот професіоналізму 
неможливі без урахування створення саме акмеологічного середовища. 

У нашому дослідженні створення акмеологічного середовища як 
педагогічної умови професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів спрямоване на виконання таких 
завдань: 

 озброїти майбутніх педагогів сучасними психолого-
педагогічними знаннями, засвоєння яких збагачує досвід, сприяє 
інтелектуальному та творчому розвитку особистості;  

 сформувати у студентської молоді цінності професійно-
педагогічної професії, мотивацію на самобудування та саморозвиток 
упродовж усього життя, прагнення до служіння в професії за законами 
честі та порядності; 

  сформувати вміння та навички вирішувати професійно-
педагогічні проблеми на основі сучасного наукового знання, професійної 
рефлексії та етично-правових норм; 

 розвивати майбутнього фахівця як особистість з притаманними 
педагогові якостями: креативність, активність, відповідальність, 
мобільність, емпатія, духовність, комунікабельність тощо. 

У ході визначення акмеологічного середовища як педагогічної умови 
професійного зростання майбутніх конкурентоспроможних педагогів, ми 
передбачаємо, що воно може відбуватися за умови використання в 
освітньо-виховному процесі відповідних педагогічних технологій. 

Виходячи з того, що одним із завдань підготовки кваліфікованих 
педагогічних кадрів є створення сприятливих умов для професійно-
особистісного розвитку й саморозвитку професіонала, уважаємо за 
доцільне використання саме акмеологічних технологій як сукупності 
науково-обґрунтованих методів, форм і засобів професійно-
особистісного розвитку, розкриття творчого потенціалу й досягнення 
акме як найвищої точки у розвитку професіонала. А. Деркач під 
акмеологічними технологіями розуміє «…інтенсифікацію процесу 
навчання, яка заснована на створенні в навчальному процесі 
психофізіологічних умов для комплексної активізації резервних 
можливостей особистості учня, які приховані в звичайному житті й 
недоступні для використання через психологічні бар’єри» [1, с. 253]. 

Ефективність упровадження в навчально-виховний простір ВНЗ 
акмеологічних технологій при підготовці педагогічних кадрів 
підтверджує дослідження О. Острянської, яка доводить, що вони є: 
гуманістично спрямованими, оскільки створюють умови для розвитку 
особистості майбутнього професіонала та сприяють здійсненню 
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самопізнання й самооцінювання; індивідуально спрямованими на 
актуалізацію професійно-особистісного потенціалу майбутнього 
педагога; інтерактивно спрямованими, що значно підвищують активність 
усіх учасників педагогічного процесу [6].  

М. Семенюк зазначає, що акмеологічні технології спрямовані на 
формування особистості педагога як найвищої цінності й унікальної 
неповторної особистості та водночас системи цінностей педагога й 
моделі його професійної поведінки [8]. 

Для досягнення акме фахівець має оволодіти технологією 
професійного самовиховання як моделі з проектування, організації та 
здійснення заходів, що спрямовані на формування професійно значущих 
якостей особистості. 

Одним із важливих компонентів готовності до професійно-
педагогічної діяльності людини та її конкурентоспроможності є 
розвинуті рефлексивні вміння. Тому доцільним буде застосування 
рефлексивних технологій як різновидності акме-технологій.  

Рефлексія (від лат. відбиття, звернення назад) розуміється як 
здатність особистості проникати у свій внутрішній світ, осмислювати 
свої дії, вчинки, давати їм оцінку та корегувати процес саморозвитку й 
самовдосконалення. П. Тейяр де Шарден під рефлексією розумів 
здатність свідомості зосереджуватися на самому собі й оволодівати 
собою як предметом, що має свою специфічну стійкість і значення, це 
здатність не просто пізнавати, а пізнавати себе, не просто знати, а знати, 
що знаєш [9]. 

О. Бодальов зазначає, що емпатія до вихованця, як здатність 
переживати його почуття, виникає під впливом рефлексії. Завдяки 
пізнанню себе й інших учасників спілкування саме і відбувається 
прийняття іншої особистості та її відчування. Дефіцит рефлексії та 
емпатії позначається на стосунках між педагогом і вихованцями (частіше 
вони мають формальний характер), що приводить до деформації 
емоційної сфері вихованців. Нездатний до рефлексії та емпатії педагог, у 
більшості випадків, неготовий до розв’язання конфліктів. О. Бодальов 
підкреслює, що в майбутнього педагога треба формувати рефлексивне 
мислення, яке адекватне позитивному розв’язанню педагогічних 
конфліктів. Необхідним компонентом такого мислення має бути 
здатність до діалогу, що дає можливість фахівцю вийти в рефлексивну 
позицію. Різні форми й методи роботи зі студентами мають зорієнтувати 
майбутнього педагога на особистість вихованця при розв’язанні 
конфлікту, щоб у будь-яких обставинах надати позитивне 
«прирощування» його особистості [2]. 

Рефлексія є умовою професійно-особистісного розвитку педагога. 
Завдяки рефлексії (самороздуму, самоспостереженню, самоаналізу) 
фахівець може дати оцінку продуктивності свого розвитку та причин 
неефективності цього процесу, а також побудувати сприятливі умови 
розвитку самих вихованців.  
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Вважаємо, що розвиток і удосконалення акмеологічного 
середовища як педагогічної умови професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів може відбуватися завдяки 
застосуванню методу проектів, під яким розуміють організацію 
викладачем самостійної роботи студентів над визначеною проблемою 
теоретичного або практичного характеру з представленням результату у 
певній формі (випуск газети, доповідь, презентація тощо). Виконання 
проектів передбачає залучення знань з різних галузей і самостійний 
пошук знання, якого бракує для вирішення проблеми. Результат, що 
отримує студент, можна побачити, осмислити й застосувати в практичній 
діяльності. У процесі виконання проекту студент навчається мислити й 
самостійно приймати рішення, що важливо для майбутньої професійної 
діяльності [7]. 

В. Далингер під проектуванням розуміє одну з форм навчально-
пізнавальної діяльності зі створення студентами соціально значущої 
інтелектуальної продукції (планів, конспектів, моделей, навчальних 
текстів тощо). Автор зазначає, що проектування є в сучасних умовах 
визначальною рисою фахівця й пов’язане з творчою діяльністю, 
результатом його є зміна рівня сформованості ключових 
компетентностей [3]. 

На нашу думку, метод проектів є ефективним для підготовки 
висококваліфікованого, конкурентоспроможного педагога, який буде з 
успіхом проектувати свою професійну діяльність і застосовувати цей 
метод у навчально-виховному процесі. При визначенні тематики 
проектів ми керувалися положеннями про те, що робота над проектом 
мала сприяти:  

 формуванню системи дидактичних, психологічних, операційних, 
науково-теоретичних знань, якими повинен володіти 
конкурентоспроможний фахівець; 

 розвитку комунікації та вмінню орієнтуватися в інформаційному 
просторі; 

 розвитку критичного та творчого мислення; 
 формуванню професійного досвіду; 
 формуванню ціннісних орієнтацій і спрямованості на 

професійно-педагогічну діяльність. 
Ефективність роботи сучасного педагога багато в чому залежить від 

його здатності до опрацювання, аналізу й застосування великої кількості 
інформації різного характеру. Уміння швидко працювати з текстами й 
інтерпретувати їх значно підвищує конкурентоспроможність майбутнього 
педагога, що викликало доцільність у застосуванні в нашій роботі 
герменевтичних технологій. А. Закірова визначає педагогічну герменевтику 
як теорію та практику тлумачення, глибокого розуміння й рефлексивного 
осмислення педагогічних знань, які зафіксовані в різних текстах [5].  

А. Закірова підкреслює, що величезний обсяг інформації, який 
педагог змушений переробляти, з одного боку, сприяє раціоналізації 
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навчання, а, з іншого, – гальмує розвиток гуманітарної свідомості, 
оскільки знижена рефлексивна діяльність при переробці великої 
кількості інформації. Звернення до педагогічної герменевтики дає 
можливість осмислити педагогічні факти, відходячи від стереотипів і 
спираючись не тільки на раціонально-логічні основи, а й емоційно-
почуттєвий досвід, звертаючись до мистецтва, релігії, народних традицій 
тощо. Педагогічна герменевтика, з погляду А. Закірової, захищає 
традиційні гуманітарні цінності, оскільки через механізм інтерпретації 
різних текстів упливає на свідомість педагога та сприяє формуванню 
професійної свідомості й світорозуміння, а також практичної сфери – 
уміння прогнозувати, моделювати, спілкуватися, діагностувати тощо. 

Таким чином, у процесі визначення акмеологічного середовища як 
педагогічної умови професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів, ми можемо зробити висновок, що 
формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі 
професійної підготовки можливе за умови створення саме 
акмеологічного середовища, що забезпечує актуалізацію творчого 
потенціалу студентів як передумови саморозвитку й самовдосконалення 
для професійного зростання й успішної самореалізації в майбутній 
педагогічній діяльності. Розвиток і удосконалення акмеологічного 
середовища може відбуватися за рахунок використання відповідних 
педагогічних технологій, зазначених вище.  

У подальшому доцільно було б розглянути можливості визначених 
педагогічних технологій у процесі реалізації даної педагогічної умови.  
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Безбородих С. М. Акмеологічне середовище як педагогічна 

умова професійного зростання майбутніх конкурентоспроможних 
педагогів 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена 
розв’язанням проблеми підготовки майбутніх конкурентоспроможних 
педагогів, де важливе значення набуває вивчення особистості як 
цілісного феномену в єдності її суттєвих сторін (індивід, особистість, 
індивідуальність), прагнення нею високих результатів, життєвих успіхів, 
організації творчої діяльності на всіх етапах її неперервної освіти, 
створення необхідних умов для самореалізації нею творчого потенціалу. 
Тому мета статті полягає у розгляді акмеологічного середовища як 
педагогічної умови професійного зростання майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів. Встановлено, що формування 
конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної 
підготовки можливе за умови створення саме акмеологічного 
середовища, що забезпечує актуалізацію творчого потенціалу студентів 
як передумови саморозвитку й самовдосконалення для професійного 
зростання й успішної самореалізації в майбутній педагогічній діяльності.  

Ключові слова: акмеологічне середовище, конкурентоспроможність, 
конкурентоспроможність майбутніх педагогів, професійна підготовка. 

 
Безбородых С. Н. Акмеологическая среда как педагогическое 

условие профессионального роста будущих конкурентоспособных 
педагогов 

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена 
решением проблемы подготовки будущих конкурентоспособных 
педагогов, где важное значение приобретает изучение личности как 
целостного феномена в единстве ее существенных сторон (индивид, 
личность, индивидуальность), стремление ней высоких результатов, 
жизненных успехов, организации творческой деятельности на всех 
этапах ее непрерывного образования, создание необходимых условий для 
самореализации её творческого потенциала. Поэтому цель статьи 
заключается в рассмотрении акмеологической среды как педагогического 
условия профессионального роста будущих конкурентоспособных 
педагогов. Установлено, что формирование конкурентоспособности 
будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки возможно 
при условии создания именно акмеологической среды, обеспечивающей 
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актуализацию творческого потенциала студентов как предпосылки 
саморазвития и самосовершенствования для профессионального роста и 
успешной самореализации в будущей педагогической деятельности. 

Ключевые слова: акмеологическая среда, конкурентоспособность, 
конкурентоспособность будущих педагогов, профессиональная 
подготовка. 

 
Bezborodyh S. Acmeological Environment as a Pedagogical 

Condition of Professional Development of Future Competitive Teachers 
The relevance of the material set out in the article, due to the resolution 

of problems of training future competitive teachers, which becomes important 
the study of personality as a complete phenomenon in its essential unity party 
(individual, personality, individuality), her desire high performance, life 
success of creativity at all stages of lifelong education, creation of necessary 
conditions for self-realization her creativity. Therefore, the purpose of the 
article is to consider the аcmeological environment as a pedagogical condition 
of professional development of future competitive teachers. It was established 
that the formation of the competitiveness of future teachers in the process of 
training through the establishment is acmeological environment that provides 
the actualization of creative potential of students as a prerequisite for self-
development and self-improvement for professional growth and successful 
self-realization in future pedagogical activities. 

Key words: acmeological environment, competitiveness, 
competitiveness of future teachers, professional training. 

 
Стаття надійшла до редакції 03.08.2016 р. 
Прийнято до друку 30.09.2016 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Савченко С. В. 

 
 

УДК 378:37.013 
 
Л. Л. Бутенко 
 
РИЗИКИ ПРАГМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
У СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ  

 
Сучасне суспільство розглядається як суспільство ризику (У. Бек, 

Г. Бехманн), споживання (Ж. Бодрийяр), вистави (Г. Дебор), як 
транзитивне (від лат. transitus – перехід), тобто як суспільство 
перехідного періоду (Д. Растоу, А. Пшеворський, Ф. Шміттер, Х. Лінц, 
С. Хантінгтон). При цьому нестійкість, варіативність соціальних 
процесів у транзитивному суспільстві зумовлює розвиток як 
прогресивних, так й регресивних елементів відносин та зв’язків.  
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Суттєво змінюються функції університетської освіти, відбувається 
модернізація усіх сфер діяльності університету (навчальної, наукової, 
соціальної, управлінської). Сучасні реалії спростовують думку 
Н. Глазера, який на початку 70-х рр. ХХ ст. вважав, що «легше змінити 
світ, ніж університет» [12, с. 82]. Університетська освіта опинилася перед 
дилемою – як пов’язати усталені та перевірені часом традиції підготовки 
фахівців у системі вітчизняної вищої освіти та виклики сучасності, що 
зумовлюють суттєві трансформації освіти як на змістовному, так й на 
технологічному рівнях. 

Серйозні виклики у сучасних соціокультурних умовах постають 
перед педагогічною освітою. У «Національній доповіді про стан і 
перспективи розвитку освіти в Україні» (2016) відзначається, що 
«університетизація» педагогічних інститутів призвела до звуження циклу 
психолого-педагогічних дисциплін, зменшення педагогічної практики, 
закриття кафедр педагогіки. За роки незалежності кількість закладів 
вищої освіти, що спеціалізувалися на підготовці педагогічних кадрів, 
зменшилася майже удвічі» [5, c. 123]. Педагогічна освіта, на жаль, «стала 
аутсайдером вищої школи, її стратегія – наздогнати, а не випередити. 
Школа перестала бути реальним замовником змісту і результатів 
підготовки майбутнього вчителя. Навіть у педагогічних університетах 
професія вчителя перетворилася лише на одну з поміж інших. Учитель 
недостатньо формується як суб’єкт сучасних цінностей» [5, с. 12]. 

Загальні процеси глобалізації, інформатизації усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, підвищення ролі знання як провідного 
ресурсу розвитку особистості зумовлюють суттєві зміни як у змісті, так й 
у технологіях вищої освіти. У наукових дослідженнях та публіцистичних 
розвідках, присвячених проблемам освіти, серед її якісних характеристик 
достатньо поширеними є такі, як «криза», «регрес», «хаотизація», 
«стагнація», «час глобальних змін», «перманентне реформування» та ін. 

Особливості соціокультурних функцій університетської освіти у 
постіндустріальному суспільстві, трансформації університету в 
сучасному освітньому просторі досліджували такі зарубіжні науковці, як 
Б. Кларк (B. Clark), Х. Ортега-і-Гассет (J. Ortega y Gasset), Б. Рідінгс 
(В. Readings), Дж.Рітцен (J. Ritzen), Г. Розовськи (H. Rosovsky), К. Ясперс 
(К. Jaspers) та ін., українські дослідники – В. Андрущенко, В. Астахова, 
В. Бакіров, С. Курбатов, В. Луговий, О. Мещанінов, І. Предборська, 
О. Слюсаренко та ін.  

Філософський та соціологічний контекст дослідження феномену 
ризику представлено у працях таких зарубіжних науковців, як М. Алле 
(М. Allais), У. Бек (U. Beck), Е. Гідденс (A. Giddens), Н. Луман 
(N. Luhmann), А. Альгин, Ю. Зубок, С. Кравченко, С. Красиков, 
О. Яницький та ін., а також вітчизняних дослідників – О. Дурманенко, 
Л. Головко, М. Качуровський та ін. Психологічний аспект ризику 
досліджується переважно в рамках теорії мотивації досягнення, теорії 
рішень і концепції надситуативної активності (Є. Ільїн, Т. Корнилова, 
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В. Петровський та ін.). Специфіку ризику в освітньому просторі 
представлено в працях І. Абрамової, О. Арламова, Л. Антонової, 
М. Васильєвої, Н. Сабініної, Е. Хабібулліна та ін. Особливості освітнього 
простору в суспільстві ризику (на прикладі загальноосвітньої школи) 
досліджувала І. Лоскутова, концептуальні засади вивчення ризиків у 
закладах освіти – Н. Черненко. 

Однак, ризики прагматизації професійної підготовки майбутніх 
учителів, магістрантів та аспірантів педагогічних спеціальностей у 
сучасній університетській освіті спеціально не досліджувалися.  

Мета статті – розкрити передумови й особливості прагматизації 
професійної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних 
працівників. 

Об’єктивною умовою функціонування системи вищої освіти є 
ризик, який розуміється, як: реально існуюча небезпека, що 
детермінована соціальними та культурними умовами; складне явище, яке 
притаманне будь-якій сфері людської діяльності, пов’язане із множиною 
умов та чинників, що впливають на позитивне завершення рішень, які 
ухвалюються людьми (Н. Сабініна). Принциповим у контексті 
дослідження ризиків саме прагматизації вищої освіти є зауваження 
Е. Гідденса про те, що ризик як соціальне явище має не тільки 
дисфункційні наслідки, а містить певний потенціал позитивного 
розвитку [3, с. 19]. Соціокультурний потенціал ризику пов’язано із 
активізацією соціальних дій із попередження або пом’якшення можливих 
негативних наслідків тих чи інший подій (У. Бек). 

Одним із ризиків системи вищої освіти є прагматизація професійної 
підготовки майбутніх фахівців.  

Філософський контекст дослідження прагматизації пов’язано 
насамперед із обґрунтуванням філософії прагматизму у працях Ч. Пірса, 
У. Джемса, Дж. Дьюї, Р. Рорті та ін. Сучасні теорії неопрагматизму 
ґрунтуються на концепції пізнання, що пов’язана із практичною 
діяльністю людини, накопиченням досвіду, значенням традицій, 
еталонів, прикладів для пошуку істини. У науковому педагогічному 
дискурсі витоки прагматизму як ідеологеми педагогічної теорії та 
практики пов’язується із ім’ям американського філософа та педагога 
Дж. Дьюї, який відстоював віру в безцінність особистісного досвіду 
дитини, спрямованість та її активну діяльність. Саме самостійність, 
ініціативність дитини в навчальній, соціальній діяльності є підґрунтям 
педагогіки прагматизму. 

Дискурсивна практика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
засвідчила трансформацію поняття «прагматизм», яке вийшло далеко за 
межі наукових штудій. У повсякденному використанні терміни 
«прагматизм», «прагматичний» позначають практичний характер тієї чи 
іншої діяльності, спрямованої на досягнення максимально корисного 
результату. У сучасній публіцистиці майже штампами стали вирази 
«покоління прагматиків», «прагматизм мислення» і т. п. Понятійне поле 
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проблеми прагматизації в соціокультурному контексті включає такі 
конструкти, як утилітаризм, корисність, практичність, раціональність, 
економічність, вигода, комерціалізація, перспективність використання, 
ресурсоємність, адаптація. 

Прагматизація вищої освіти розуміється як: визначення мети 
професійної підготовки через передання тільки спеціальних знань, 
представлення тільки тієї інформації та формування тільки тих навичок, 
які будуть затребувані безпосередньо на робочому місці 
(В. Никольський); спрямованість на формування фахівців, здатних 
виконувати певні операціональні функції, що затребувані у суспільстві. 
Прагматизація освіти, на думку А. Бойко, «спонукає пов’язати якість 
освіти з рівнями корисності її носія у практичній діяльності» [2, с. 5]. 
Заслуговує на увагу точка зору С. Терепищия, який аналізує особливості 
прагматизації професійної освіти у зв’язку із такими аспектами сучасної 
освітньої парадигми, як діяльнісний, компетентнісний підходи: «на 
практиці прагматизація пов’язана із зміною навчального процесу, його 
цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання. При цьому головним 
завданням ВНЗ стає технологічна реалізація практико зорієнтованого 
діяльнісного та завершеного процесу освоєння затребуваних 
компетенцій, досягнення яких підтверджено відповідними процедурами 
діагностики та вимірювання» [8]. Для сучасного інформаційного 
суспільства особливого значення набуває практика операціоналізації 
знання, забезпечення інструментальності змісту професійної підготовки 
майбутніх фахівців. За таких умов виникає небезпека девальвації 
термінальної функції освіти, пов’язаної з її людинотворчою та 
культуротворчою спрямованістю 

Серед ризиків прагматизації професійної підготовки майбутніх 
педагогічних та науково-педагогічних працівників слід виокремити 
трансформацію цілепокладання, послаблення гуманітарної підготовки 
майбутніх учителів, ризики стандартизації змісту, форм та методів 
освітньої діяльності, протиріччя ідеології освітніх послуг, 
коммодифікації та консьюмеризації в системі вищої освіти, перетворення 
аспірантури в один з рівнів системи вищої освіти та ін. 

Ризики трансформації цілепокладання в університетській освіті. 
Цільові орієнтири сучасної молоді при виборі майбутньої професії 
пов’язані як із інтересом до тієї чи іншої професійної сфери, так й із 
зовнішніми чинниками. Соціологи відзначають, що в Україні «на перший 
план при вступі у ВНЗ виходять результати зовнішнього незалежного 
тестування (ЗНО)» [9, с. 138]. При цьому актуалізується тенденція, коли 
«вибір спеціальності та вишу залежить від конфігурації предметів та 
отриманих балів за результатами ЗНО» [Там само]. Додаткової гостроти у 
цьому питанні додають «сценарії» подання документів у ВНЗ, коли 
абітурієнти мають право подавати документи в один виш і на одну 
спеціальність, в один виш і на різні спеціальності, у декілька вишів на 
близькі спеціальності і, нарешті, у декілька ВНЗ і на різні спеціальності. За 
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таких умов обрання педагогічного фаху далеко не завжди зумовлено 
прагненням випускників школи присвятити себе педагогічній професії, 
свідомим вибором професії вчителя, що призводить до того, що «за умов 
екстенсивного зростання національної вищої школи деякі педагогічні 
заклади в боротьбі за кількість студентів приймають по суті будь-кого, хто 
має формальне право вступати у вищий навчальний заклад» [5, с. 123]. 

Реаліями часу є те, що абсолютна більшість випускників шкіл 
сьогодні вступає до ВНЗ, тобто «обов’язковість вищої освіти стає 
необхідним атрибутом конкурентоздатності на ринку праці, ефективності 
участі соціальних акторів в усіх соціокультурних практиках» [9, с. 170]. 
Своєрідної ілюстрацією зазначеної тенденції (не без присмаку іронії!) 
може слугувати фрагмент із сатиричного памфлету Лао Ше (1932): «Тоді 
було проведено кардинальну реформу, згідно якої день вступу до школи 
вважався одночасно днем закінчення університету… Реформа виявилася 
прекрасною… За статистичними підрахунками, наша країна відразу 
зайняла перше місце на Марсі за кількістю людей з вищою освітою… 
Імператор був задоволений реформою тому, що вона свідчила про його 
любов до народу, до освіти. Учителі були задоволені тим, що усі вони 
стали викладачами університетів… Батьки сімейств із задоволенням 
поглядали на своїх семирічних шмаркачів, які закінчили університети, 
оскільки розумні діти – гордість батьків і матерів. Про учнів я вже не 
говорю: вони були просто щасливі» [5].  

Українські соціологи зауважують, що «достатньо значній кількості 
студентів просто необхідно отримати диплом державного зразку, і вони 
готові максимально скоротити шлях до цієї мети. На цьому шляху 
розширюються освітні практики, які не пов’язані із напруженням волі, 
зусиль, з наполегливою працею. Загрозливі розміри сьогодні набувають 
списування, яке ввійшло у норму, плагіат, масове небажання студентів 
брати участь у науково-дослідній роботі» [9, с. 170]. Аналізуючи ситуацію 
із ставленням сучасних студентів до освіти, В. Радаєв наголошує, що 
студенти «вимагають більше прикладних речей, які затребувані прямо 
зараз… Це приймає форму стійкого прагматичного психозу» [7].  

Ризики послаблення гуманітарного контексту професійної освіти. 
Сучасні тенденції наповнення навчальних планів університетської освіти 
свідчать про відхід від кантовсько-гумбольтовської моделі університету, 
яка передбачала фундаментальну підготовку в умовах академічної 
свободи, загальнокультурну ерудицію, знання мов, ґрунтовну 
філософську та історико-літературну підготовку на всіх факультетах. 
Гуманітарна підготовка в сучасних умовах втрачає свою значущість 
порівняно із професійно зорієнтованою. Однак, і для нашого часу 
абсолютно слушним залишається зауваження Х. Ортеги-і-Гассета про те, 
що «перша та центральна функція університетів – залучення до важливих 
культурних галузей знання» [6, с. 91].  

Послаблення гуманітарного контексту професійної освіти 
майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
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людиновимірності системи вищої освіти в цілому зумовлено 
зменшенням кількості навчальних годин дисциплін соціально-
гуманітарного блоку, виведенням окремих предметних галузей 
(наприклад, філософія, культурологія) у варіативну частину навчального 
плану. Однак, у контексті саме педагогічної освіти принципового 
значення набуває формування не лише професійної, а й особистісної 
ідентичності майбутніх учителі, науково-педагогічних працівників, 
їхньої здатності до креативності, нешаблонного мислення, когнітивної 
компетентності, тобто уміння продукувати нове знання. Показовою є 
думка Т. Хагурова, який відзначає, що «виняткова увага на всіх рівнях 
стала приділятися питанням умов життя, й украй недостатня – питанням 
її смислу та і якості. Політики, чиновники і журналісти багато й охоче 
заговорили про кошти, що виділяються на різні заходи й програми. Але 
дуже рідко – про зміст і смисл, культурні та виховні наслідки тих або 
інших пропозицій або програм» [10, с. 6]. Категорія «ставлення» 
(ставлення до знання, ставлення до діяльності, до світу, до інших людей і 
т.д.) практично зникає з повсякденного педагогічного дискурсу, 
поступається таким характеристикам освітнього процесу, як компетенції, 
стандарти, показники якості й т.п. 

Ризики стандартизації змісту, форм та методів університетської 
освіти. Ми абсолютно згодні з думкою українських соціологів, які 
вважають, що «в процесі тотальної стандартизації руйнується сутність 
вищої освіти – збагачення наукового знання, залучення до культури у 
виробництві інтелектуальної еліти суспільства, підтримка академічних 
традицій» [9, с. 174]. Так, перехід до практико зорієнтованого навчання у 
контексті сучасної педагогічної освіти містить ризики, пов’язані із 
необхідністю узгодження стандартизації вимог до майбутнього вчителя, 
які ґрунтуються на чіткій номенклатурі функційних обов’язків, та 
викликами сучасності, які орієнтують майбутніх педагогів на креативне 
перетворення існуючої педагогічної практики, гнучкий підхід до вибору 
стратегій професійної діяльності в умовах потенційної невизначеності та 
багатомірності реальності. 

Уніфікація навчальних планів та програм з одного боку зумовлена 
змістом освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та вимогами 
МОН України щодо мобільності студентів та визнання дипломів усіма 
вишами, а з іншого – призводить до втрати унікальності окремих вишів, 
майже унеможливлює упровадження в навчальний процес авторських 
курсів як результату наукової роботи провідних учених та наукових шкіл. 

Достатньо серйозною є проблема репрезентації в середовищі 
майбутніх учителів критеріїв успішності професійної підготовки, 
зокрема таких, як високий рівень педагогічної майстерності, здатність до 
творчої діяльності, конструктивного бачення проблем у педагогічній 
дійсності та, відповідно, адекватний вибір стратегій їх вирішення тощо. 
Студент з першого курсу абсолютно чітко назве інші критерії: достатній 
бал для отримання заліку або екзамену, достатній рейтинговий бал для 
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отримання бюджетного місця в магістратурі, необхідні кількість 
«наукових статей» для підвищення знову ж того ж самого рейтингового 
місця і т.д. Орієнтація студентів на кількість статей як показник 
успішності науково-дослідної роботи взагалі є хибною, оскільки закладає 
імператив «Публікуйся, або пропадеш». При цьому питання «Хто 
прочитає цю статтю? В кого вона викличе інтерес?» навіть не 
обговорюються. Надання переваги серед різних форм контролю 
успішності студентів саме тестуванню й особливо тестуванню в 
комп’ютерній формі також є свідченням прагматичної орієнтації системи 
освіти на стандартизацію. 

Ризики ідеології «освітніх послуг», коммодифікації та 
консьюмеризації освіти. Сучасний етап розвитку суспільства 
характеризується поширенням ринкових форм господарювання й в 
освітній галузі «під впливом культури ринкового суспільства, ціннісними 
імперативами якого є максимізація користі, вигоди, ефективності та 
конкурентоздатності» [9, с. 165]. При цьому дослідники відзначають 
наявність «агресивної ринкової поведінки» університетів в умовах 
експансії управлінської культури бізнесу, конкурентну боротьбу за 
абітурієнтів, за гранти, за конкурсне фінансування програм розвитку [9, 
с. 166]. Зрозуміло, що включення університетів у конкурентну боротьбу 
стає могутнім стимулом подолання інертності окремих груп 
професорсько-викладацького складу вишів, підвищення якості іміджевих 
характеристик університету, покращення його матеріального стану. 
Однак, комерціалізація завдає загрози академічним стандартам, створює 
певні передумови для прояву корупції. 

Поняття «освітня послуга» детерміноване необхідністю реалізації 
завдань маркетингу в освітній галузі, управління її економічним 
розвитком. При цьому достатньо дискусійними з точки зору 
гуманітарного виміру університетської освіти в цілому та педагогічної 
освіти зокрема є тлумачення «освітньої послуги» як цілеспрямованого 
систематичного процесу передачі та отримання знань, інформації, вмінь і 
навичок та результат інтелектуального, культурного, духовного, 
соціально-економічного розвитку суспільства та держав (С. Багдік’ян). 
Напевно, залишається риторичним питання: а чи дійсно фахівці в галузі 
маркетингу та економіки освіти вважають за можливе «передати» 
студентові будь-які знання, а тим паче вміння та навички? Розгляд 
«освітньої послуги» як специфічного товару взагалі залишає поза уваги 
особистісно зорієнтований контекст професійної підготовки. Зрозуміло, 
що упорядкування економічного складника діяльності сучасних вишів 
потребує цілеспрямованої роботи фахівців у галузі економіки, 
маркетингу, однак їх претензії на пріоритетне значення «освітніх послуг» 
у забезпеченні інтелектуального потенціалу держави є вкрай 
претензійними. Ризики такої ідеології пов’язані із оцінкою майбутнього 
фахівця виключно за мірою його функційної користі для певної системи, 
виправданням людини як «машини бажань» (Ф. Гваттари, Ж. Делез), 
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диплому/наукового ступеня як знакового оформлення статусу людини в 
суспільстві.  

Ідеологія «освітніх послуг» безпосередньо пов’язана із процесами 
коммодифікації та консьюмеризації освіти. Коммодифікація (від. англ. – 
сommodity – предмет споживання, товар) – перетворення освіти у 
певного виду товар. Консьюмеризація (від англ. consumer – споживач) – 
трансформація освіти із сфери духовного виробництва у сферу 
виробництва та надання послуг. За умови коммодифікації освіти 
споживачі «освітніх послуг» цінують понад усе доступність або 
«зручність» освіти (максимальне скорочення фізичних зусиль для 
отримання шуканого результату), функційну зручність навчального 
контенту, який не потребує інтелектуальних зусиль щодо його 
опанування, виключно прикладний характер навчального знання. 
Необхідно констатувати, що логіка економічної продуктивності, яка 
прямо або опосередковано переноситься в площину освіти, достатньо 
суперечлива. Е. Мішулан окреслює сумну перспективу для університетів, 
коли «дослідники перестануть бути тими, хто ставить питання, а 
перетворяться на постачальників «клієнтських рішень» [11, с. 5].  

Ризики перетворення аспірантури в один з рівнів системи вищої 
освіти. Згідно положень Закону України «Про вищу освіту» підготовка 
науково-педагогічних працівників переведена із сфери постдипломної 
освіти у сферу вищої освіти як її третій ступінь, тобто як елемент 
системи «бакалаврат – магістратура – аспірантура». Необхідно 
враховувати, що для значної кількості студентів відтепер вступ до 
аспірантури буде розглядатися як «природній крок» у системі 
неперервної освіти «бакалаврат – магістратура – аспірантура».  

Зазначена структура відповідає системі вищої освіти в ЄС, де третій 
ступінь завершується присудженням доктора філософії (PhD). Позитивні 
аспекти такої трансформації пов’язуються із входженням системи освіти 
України в європейський освітній простір, необхідністю стандартизації 
усіх рівнів вищої освіти, введенням освітньо-наукових програм 
підготовки в аспірантурі. Однак зміщення акценту у підготовці наукових 
працівників від «академічного ступеня» до «кваліфікації» є одним із 
показників саме прагматизації підготовки кадрів для науково-
педагогічної галузі. Відтепер аспірантура як третій рівень освіти 
передбачає масову та доступну форму неперервної освіти. Відповідно, 
випускники аспірантури змушені будуть працевлаштовуватися не тільки 
в академічній сфері та вишах, а й в інших сферах професійної діяльності. 
З одного боку орієнтація на підвищення інтелектуального капіталу 
суспільства цілком зрозуміла, але з іншого – нагальним питанням постає 
ризик втрати академічного складника підготовки науково-педагогічних 
працівників, оскільки наукова діяльність потребує специфічних 
компетенцій, особливого наукового мислення.  

Певної гостроти, на нашу думку, нова модель аспірантури набуває 
саме для підготовки майбутніх науковців у галузі педагогіки, оскільки 
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попередні рівні освіти (бакалавр, магістр) не передбачають саме 
системної наступності у вивченні педагогічної теорії, комплексу питань 
сучасної педагогічної науки. Більш того, реалізація вимоги щодо 
вирішення в дисертації значущої наукової проблеми за умови вступу до 
аспірантури магістрів різного профілю, які до того ж не всі мають саме 
педагогічну освіту, поза досвідом практичної роботи у галузі освіти 
взагалі постає проблематичною.  

Таким чином, аналіз наукової літератури, практики 
університетської освіти засвідчує наявність певних ризиків прагматизації 
професійної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, пов’язаних із трансформацію цілепокладання, послабленням 
гуманітарної підготовки майбутніх учителів, надмірною стандартизацією 
змісту, форм та методів університетської освіти, протиріччями ідеології 
освітніх послуг, коммодифікації та консьюмеризації в системі вищої 
освіти, перетворенням аспірантури в один з рівнів системи вищої освіти 
та ін. Основними шляхами вирішення означених проблем є 
методологізація професійної підготовки майбутніх учителів та науково-
педагогічних працівників, організація навчально-виховного процесу на 
засадах особистісно зорієнтованого підходу, принципів випередження, 
творчої самореалізації майбутніх фахівців, сполучення фундаментальних 
знань та проектно-програмного мислення (за Г. Щедровицьким). 
Необхідно враховувати «іманентну форсайтну сутність педагогічної і 
науково-педагогічної освіти та педагогічної і науково-педагогічної 
діяльності» [5, с. 120]. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані із дослідженням 
технологій методологізації професійної підготовки педагогічних та 
науково-педагогічних працівників як одного з чинників попередження 
ризиків прагматизації університетської освіти. 
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Бутенко Л. Л. Ризики прагматизації професійної підготовки 

педагогічних та науково-педагогічних працівників у сучасних 
університетах  

У статті розкрито передумови й особливості прагматизації змісту, 
форм і методів професійної підготовки педагогічних і науково-
педагогічних працівників в умовах сучасної університетської освіти.  

Схарактеризовано чинники, що впливають на прагматизацію 
університетської освіти. Представлено сучасні підходи до визначення 
ризиків прагматизації професійної підготовки фахівців сфери освіти. 
Розкрито можливі ризики трансформації цілепокладання, послаблення 
гуманітарної підготовки майбутніх учителів, перетворення аспірантури в 
один з рівнів системи вищої освіти, протиріччя ідеології освітніх послуг, 
коммодифікації та консьюмеризації в системі вищої освіти. 

Схарактеризовано основні напрями попередження ризиків 
прагматизації професійної підготовки педагогічних і науково-
педагогічних працівників у процесі університетської освіти. 

Ключові слова: професійна підготовка педагогічних та науково-
педагогічних працівників, університетська освіта, прагматизація, 
прагматизація професійної підготовки, ризики прагматизації професійної 
підготовки, коммодифікація, консьюмеризація. 

 
Бутенко Л. Л. Риски прагматизации профессиональной 

подготовки педагогических и научно-педагогических работников в 
современныз университетах 

В статье раскрыты предпосылки и особенности прагматизации 
содержания, форм и методов профессиональной подготовки 
педагогических и научно-педагогических работников в условиях 
современного университетскогообразования. Охарактеризованы 
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факторы, влияющие на прагматизацию университетского образования. 
Представлены современные подходы к определению рисков 
прагматизации профессиональной подготовки специалистов сферы 
образования. Раскрыты возможные риски трансформации целеполагания, 
ослабления гуманитарной подготовки будущих учителей, 
преобразования аспирантуры в один из уровней системы высшего 
образования, противоречия идеологии образовательных услуг, 
коммодификации и консьюмеризации в системе высшего образования. 

Охарактеризованы основные направления предупреждения рисков 
прагматизации профессиональной подготовки педагогических и научно-
педагогических работников в процессе университетского образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогических и 
научно-педагогических работников, университетское образование, 
прагматизация, прагматизация профессиональной подготовки, риски 
прагматизации профессиональной подготовки, коммодификация, 
консьюмеризация. 

 
Butenko L. Risks of Professional Training Pragmatization of 

Pedagogical and Scientific-pedagogical Workers in the Contemporary 
University 

The article reveals the background and features of pragmatization 
content, forms and methods of professional training of pedagogical and 
scientific-pedagogical workers. Characterized factors affecting pragmatization 
of university education. Presented modern approaches to the definition of the 
risk of professional training pragmatization in education sector. Disclosed 
possible risks of transformation of goal-settingEasing the humanitarian 
preparation of the future teachers, conversion of postgraduate study 
conversion in one of the levels of higher education, contradictions of ideology 
of educational services, commodification and consumerization in higher 
education system.  

Characterized the basic areas of risk prevention of professional training 
pragmatization of pedagogical and scientific-pedagogical workers in the 
process of university education. 

Key words: professional training of pedagogical and scientific-
pedagogical workers, university education, pragmatization, pragmatization of 
professional training, risks of professional training pragmatization, 
commodification, consumerization. 
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УДК 378.047 
 
Н. П. Волкова, С. П. Кожушко 
 

НАВЧАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ  
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Сучасні соціально-економічні й освітні орієнтири суспільства, 

потреба в гуманізації і демократизації вищої освіти, підвищують вимоги 
до компетентності як індикатору якості професійної діяльності, 
професіоналізму, подальшого особистого й професійного розвитку, рівня 
соціальної активності, культури і мислення. Задля забезпечення високого 
рівня компетентності випускників вишів у навчальній та виховній роботі 
ВНЗ сьогодні все більше домінує акцент на інтерактивних технологіях 
навчання, які базуються на різновидах взаємодії й співробітництва 
викладачів та студентів, студентів між собою. 

Питання ефективності навчання шляхом взаємодії, співробітництва 
упродовж віків вважалися фундаментальними, такими, що хвилювали 
людство. Перші дотики до цієї проблематики знаходимо у творах 
видатних філософів і мислителів Стародавньої Греції й Стародавнього 
Риму та багатьох інших. У період становлення суспільних та 
гуманітарних наук (XVII-XIX ст.) питання ефективності взаємодії, 
співробітництва як засобу навчання порушувалося такими мислителями і 
педагогами, як Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї та іншими. Їх ідеї було 
покладено в основу теорій групового навчання А. Белла та 
Дж. Ланкастера, Дальтон-плану (О. Паркхерст), систем Йена-плану 
(П. Петерсон) та ін. 

Щодо ідеї навчання у співробітництві (cooperative learning) [4], або 
навчанні у парах/малих групах, то вона виникла в 20-ті роки XX ст. на 
концептуальних засадах соціал-конструктивізму (Л. Виготський), мета-
когнітивізму (Дж. Флейвель). Її активно використовували прихильники 
прагматизму та суб’єктивізму (Дж. Дьюї). Проте розробка технологій 
навчання у співробітництві почалася лише в 70-х роках XX ст. в різних 
країнах світу (Великобританія, Канада, Західна Німеччина, Австралія, 
Нідерланди, Японія, Ізраїль та інші). Водночас, незважаючи на 
різнопланові й досить масштабні дослідження, присвячені даному 
питанню, і на сьогодні воно потребує подальшого вивчення. 

Мета статті: розкрити сутність технологій навчання у 
співробітництві, показати доцільність їх упровадження у навчальний 
процес вишу. 

Перш за все зазначимо, що основна ідеологія навчання в 
співробітництві була детально розроблена трьома групами 
американських педагогів з університету Джона Хопкінса, університету 
Міннесота (Роджерс Джонсон і Дєвід Джонсон у 1987 р.) і групою 
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Дж. Аронсона з Каліфорнії у 1978 р., а також групою Шломо Шаран 
Тель-Авівського університету в Ізраїлі у 1988 р.  

На сьогодні технологія навчання у співробітництві та взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу розглядається у працях 
О. Болан, Р. Грановської, Н. Волкової, В. Дьяченко, Я. Колкер, 
Н. Поліванової, Є. Полат, А. Колесник, А. Ксенофонтової, В. Корнещук 
та ін. Сутність навчання у співробітництві полягає у спільному 
оволодінні знаннями, уміннями, навичками на індивідуальному рівні на 
основі набуття досвіду кооперації зусиль із розв’язання навчальних 
завдань за допомогою обміну інформацією, постановки питань, 
взаємостимулювання, усвідомлення відповідальності за результати 
навчання не лише власні, а й своїх колег. 

Кооперативна навчальна діяльність здебільшого реалізується як 
модель навчання у малих групах для досягнення спільної мети, тобто це 
такий варіант організації навчального процесу, що робить його найбільш 
ефективним для кожного із студентів. О. Пометун [3, с. 12–13] 
виокремлює такі елементи при структуруванні кооперативного навчання:  

 по-перше, позитивна взаємозалежність, яка полягає в 
усвідомленості того, що зусилля кожного члена групи потрібні та 
незамінні для успіху всіх і кожен з учасників робить свій унікальний 
внесок у спільні зусилля, – це породжує відповідальність і зацікавленість 
в успіху кожного; 

 по-друге, безпосередня особистісна взаємодія, яка стимулює 
навчальну діяльність за допомогою підтримки, заохочення один одного, 
забезпечуючи особистісну динаміку. 

Метою навчання в співробітництві є не лише оволодіння знаннями, 
вміннями і навичками кожним студентом на рівні, відповідному його 
індивідуальним особливостям розвитку. Дуже важливим у цьому є ефект 
соціалізації, формування комунікативних вмінь. Головна ідея навчання в 
співробітництві – вчитися разом, а не просто щось виконувати разом. 
Разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але й значно ефективніше. 
Причому важливо, що це стосується не лише академічних успіхів 
студентів, їх інтелектуального розвитку, але й особистісної зрілості та 
людяності. Навчання в співпраці вважається у світовій педагогіці 
найбільш успішно альтернативою традиційним технологіям навчання [1]. 

В організації роботи малих груп при вивченні навчальних 
дисциплін професійного спрямування доцільно спиратися на певні 
принципи ефективності кооперативного навчання (за Д. Джонсоном): 
позитивна взаємозалежність (кожний студент повинен знати матеріал і 
забезпечити його вивчення іншими); взаємодія підтримки «пліч-о-пліч» 
(безпосередній взаємообмін та сприяння іншим у виконанні завдань); 
індивідуальна відповідальність шляхом оцінювання кожного іншими 
членами групи; вміння спільно працювати (становлення довірливих 
взаємин, продуктивне спілкування, конструктивне розв’язання 
конфліктів); групова обробка результатів (обговорення ефективності 
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виконання завдань) (Т. Кошманова [2, с. 21–22]). 
Виокремлено педагогічні умови здійснення навчальної роботи 

студентів у малих групах: 
 постійна «міграція» членів групи, що позбавляє стереотипності в 

роботі та розвиває здатність до стрімкої адаптації кожного студента; 
 добір завдань, що викликають зацікавленість у всіх студентів і є 

для них особистісно й професійно значущими; 
 «відкритість» завдань, що передбачає їх виконання на різних 

рівнях складності; 
 атмосфера постійного колективного та індивідуального 

рефлексивного моніторингу успішності розв’язання поставлених 
навчальних завдань; 

 зміна позиції викладача з лектора-експерта, організатора 
навчання студентів на консультанта-фасилітатора (полегшувача), який 
виступає «помічником» студентів і має підтримувати, супроводжувати 
процес вироблення нового для них досвіду. 

Послугування кооперативним навчанням у малих групах доцільно з 
метою: закріплення та актуалізації розглянутого на лекціях і семінарах 
теоретичного матеріалу; взаємоконтролю засвоєння самостійно 
опрацьованих одиниць навчальної інформації; взаємодопомоги у 
самостійному вивченні фрагментів навчальної теми; 
взаємостимулювання та взаємооцінювання розвитку особистісно-
професійних новоутворень та їх критичного осмислення. 

Взаємодія студентів під час проведення занять на основі 
кооперативного навчання може здійснюватися по-різному: у парах 
(діадах), групах (мікрогрупах), бригадах, члени яких мають спільне 
завдання, під час вільного руху по аудиторії і чергових зустрічей один із 
одним одного чи декількох студентів, що ведуть бесіду з членами групи, 
яка виконує мікрогрупове завдання, у процесі вербального взаємообміну 
окремих мікрогруп чи груп у процесі виконання загального завдання 
всією групою.  

Зазначимо, що зацікавленість у студентів викликають різновиди 
роботи парами («Обличчям до обличчя», «Думати, працювати в парі, 
обмінюватися думками», «Скажи та переключайся»); використання 
ротаційних (змінюваних) трійок; робота в малих група («Акваріум», 
«Займи позицію», «Життєві ситуації» тощо).  

Дослідниками (Дж. Аронсон, Д. Дансеро, Р. Джонсон, Д. Джонсон 
та ін.) обґрунтовано декілька основних технологій навчання у 
співробітництві: «навчання в команді», «пазл», «пазл-2», «діади». Саме 
на сутності даних технологій зупинимо увагу у даній статті. 

«Навчання в команді». Даний метод було розроблено в 
Університеті Джона Хопкінса. Більшість його пізніших варіантів так або 
інакше використовують ідеологію цього вихідного варіанту. Успіх всієї 
групи може бути досягнуто лише в результаті самостійної роботи 
кожного члена групи в постійній взаємодії з іншими членами групи при 
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роботі над темою, яка вивчається. Таким чином, завдання кожного 
студента полягає не лише в тому, щоб зробити щось разом, а в тому, щоб 
пізнати щось разом, щоб кожен учасник команди оволодів необхідними 
знаннями, сформував потрібні навички і при цьому, щоб вся команда 
знала, чого досяг кожен. Вся група зацікавлена в засвоєнні навчальної 
інформації кожним її членом, бо успіх команди залежить від внеску 
кожного в загальне вирішення поставленої проблеми. 

Даний метод базується на трьох підвалинах: 
1. Команда отримує одну на всіх «нагороду» у вигляді бальної 

оцінки, заохочення, сертифікату тощо. Для цього варто виконати 
запропоноване для всієї групи одне завдання. Групи не змагаються між 
собою, бо всі команди мають власний рівень і час на його досягнення.  

2. Індивідуальна відповідальність кожного студента означає, що успіх 
або неуспіх групи залежить від кожного її члена. Це стимулює всіх членів 
команди слідкувати за діяльністю один одного і допомагати одногрупнику в 
засвоєнні і розумінні матеріалу так, щоб кожен відчував себе готовим до 
тестування, запропонованого будь-якому студентові поза групою. 

3. Рівні можливості кожного студента в досягненні успіху 
означають, що кожен приносить своїй групі бали, які він заробляє в 
результаті покращення своїх власних попередніх результатів. 
Порівняння, таким чином, здійснюється не з результатами інших 
студентів, а з власними, раніше досягнутими результатами. Це дає рівні 
можливості сильним, середнім та відстаючим студентам в одержанні 
балів для своєї команди, дозволяє їм відчувати себе повноправними 
членами і стимулює бажання піднімати вище свій персональний рівень. 
Заохочення всієї команди і персональна відповідальність кожного – 
суттєві складові успішного формування необхідних вмінь і навичок 
кожним студентом групи. При цьому недостатньо дати студентам 
завдання працювати разом. Необхідно, щоб у них була дійсно серйозна 
зацікавленість в успіху кожного. Крім того, заохочення успіху стає 
значно ефективнішим, ніж заохочення студентів у порівнянні одного з 
одним, оскільки в цьому випадку студенти розуміють, що потрібно 
намагатися поліпшувати власні результати задля всієї групи. 

Для організації навчання в співробітництві група поділяється на 
команди по 4-5 студентів з різним рівнем знань. Викладач пояснює новий 
матеріал, а потім пропонує студентам в малих групах його закріпити, 
розібратися, зрозуміти всі деталі. Групам надається конкретне завдання, яке 
розподіляється на частини (кожен студент виконує свою частину) або за 
принципом «вертушки» (кожне подальше завдання виконує наступний 
студент, починати може сильний або слабкий). Під час виконання завдання 
кожен студент пояснює матеріал у голос, що контролюється всією групою. 

Після того, як викладач впевнився, що матеріал засвоєний всіма 
студентами, він пропонує тест для перевірки його розуміння та 
засвоєння. Викладач диференціює складність завдань для сильних і 
слабких студентів. Оцінки за тести складаються у групі і оголошується її 
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загальна оцінка. 
«Пазл». Оригінальний і ефективний варіант організації навчання в 

співробітництві, розроблений професором Еліотом Аронсоном. Він 
отримав назву Jigsaw (в перекладі – «лобзик», гра «пазл»). Студенти 
організуються у команди для роботи над навчальним матеріалом, 
розділеним на фрагменти – логічні блоки. Кожен член команди 
знайомиться з навчальним матеріалом і відбирає матеріал фрагменту, який 
повинен вивчити досконало. Після самостійною вивчення фрагментів, 
студенти, які вивчають одне питання, але працюють в різних командах, 
зустрічаються і обмінюються інформацією як експерти з даного питання. 
Це називається «зустріччю експертів». Після зустрічі вони повертаються в 
свої команди і навчають всьому новому, про що дізналися самі, інших 
членів своєї команди. Ті, в свою чергу, доповідають про свої частини 
завдання (як фрагменти ігри «пазл»). Оскільки єдина можливість засвоїти 
матеріал всіх фрагментів і таким чином знати всю тему – це уважно 
слухати партнерів по команді і робити записи в зошиті, ніяких додаткових 
зусиль з боку викладача не потрібно. Студенти зацікавлені, щоб їх 
товариші сумлінно виконали свою задачу, тому що це вплине на їх 
загальну оцінку. Звітує по темі кожен студент окремо і вся команда в 
цілому. На заключному етапі викладач може попросити будь-якого 
студента команди відповісти на будь-яке запитання з цієї теми. 

Існує модифікація вище зазначеного методу, яка має назву «Пазл-2» 
(Jigsaw-2). За цим варіантом вся команда працює над всією темою, але 
при цьому кожен член команди особливо ретельно вивчає один фрагмент 
теми і стає «експертом» з вказаного питання. Проводяться зустрічі 
експертів з різних команд. Члени команд навчають один одного, 
доповнюючи знання, набуті під час самостійної роботи («пазл»). 
Наприкінці циклу всі студенти проходять індивідуальний контрольний 
зріз. Всі члени команди отримують однакову оцінку – середній бал. 

Модель Д. Дансеро «Діади» (Dyads). Робота спрямовується 
викладачем, який є джерелом інформації, мотиватором й спостерігачем. 
Групи (4 особи) зі спільними інтересами учасників створюються на 
тривалий час. Робота в діадах спрямовується на розвиток когнітивних 
здібностей, академічних, соціальних навичок та ін. З цією метою 
доцільними є кооперативні, некооперативні, індивідуалістичні структури 
залежно від мети заняття [5; 6].  

Ще одним можливим методом кооперативного навчання є «Займи 
позицію». Порядок роботи за цим методом такий: 

1. У протилежних кінцях аудиторії розміщуються плакати. На 
одному з них написано «згодний», на іншому – «не згодний» (або на 
плакатах викладено полярні позиції з проблем: наприклад, «суд є 
правоохоронним органом» або «суд не є правоохоронним органом»). 

2. Викладач повідомляє правила проведення. 
3. Викладач пропонує кожному студентові стати біля того плаката, 

гасло якого він поділяє. 
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4. Викладач пропонує студентам обґрунтувати свою позицію. 
5. Після цього він запитує, чи не змінив хто-небудь свою думку і не 

хоче перейти до іншого плаката. Свій перехід кожен студент має 
обґрунтувати. 

6. Викладач пропонує кожному з учасників назвати найбільш 
переконливий аргумент іншої сторони. 

Правила проведення роботи за методом «Займи позицію»: 
1. Говорити по черзі. Не перебивати. 
2. Не сперечатися один з одним. Навести нові докази або ідеї. 
3. Перейти від одного плаката до іншого можна будь-коли, 

вказавши підстави зміни своєї позиції. Вислухати аргументи та ідеї 
інших. Бути готовими назвати ті, які найбільше сподобалися. 

Мікрогрупові та індивідуальні форми роботи дозволяють швидко і 
оперативно змінювати педагогічну тактику при зміні умов. Вибір 
кількості студентів залежить від рівня їх підготовленості, специфіки 
завдань та матеріалу, що вивчається.  

Емоційно позитивними є такі різновиди завдань як завдання-роздуми, 
завдання-міркування, завдання-пошуки, завдання-рішення, реалізація яких 
здійснюється через навчальне співробітництво. Так, наприклад, студентам 
може бути запропоновано кілька фрагментів із різних текстів, в основі яких 
– певні філософські положення, що змушують аналізувати, висловлювати 
власні міркування, розуміння, думки й позиції. Викладачем обираються 
уривки текстів різних епох, які містять думки про норми життя і співжиття 
людини (наприклад, такий уривок з робіт Я. Коменського: «Наше життя – 
дорога чи роздоріжжя, подібне до Піфагорової букви У. Її перша стежка 
широка, друга – вузька. Перша – дорога безчинств, друга – стежка 
добродіянь. Слідуй туди, куди веде добродіяння, через терпіння до 
возвеличення, до плацу честі. Люди створені для взаємної допомоги й 
підтримки, тому вони мають бути людяними. Будь приємним і лагідним, 
ввічливим і коректним у манерах і поведінці, привітливим і правдивим у 
своєму мовленні. Кохай, тоді і тебе будуть любити. Заздрість, що бажає 
іншим зла, сама себе з’їдає»). Від студентів очікується аналіз цього уривку і 
висловлювання міркувань з його приводу. 

Підсумовуючи, зазначимо, що послугування специфічними 
технологіями кооперативного навчання у малих групах під час 
організації навчальної діяльності студентів суттєво збагачує традиційні 
вузівські форми проведення лекційних та семінарських занять 
інноваційно-творчими методами, прийомами, видами діяльності та надає 
їм проблемно-евристичного характеру, що сприяє підсиленню 
пізнавальної активності студентів, підвищенню рівня усвідомленості 
власного професійного зростання, виробленню емоційно-ціннісного 
ставлення до майбутньої професійної діяльності. Крім того, ці технології 
входять як складові, елементи практично до всіх методик моделювання 
професійної діяльності фахівців у навчанні студентів вишів. 
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Волкова Н. П., Кожушко С. П. Навчання у співробітництві як 

організаційна основа процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 
У статті на підставі аналізу сучасних досліджень розкрито сутність 

технологій навчання у співробітництві, яке розглядається як спільне 
оволодіння знаннями, уміннями, навичками на індивідуальному рівні на 
основі набуття досвіду кооперації зусиль із розв’язання навчальних 
завдань за допомогою обміну інформацією, постановки питань, 
взаємостимулювання, усвідомлення відповідальності за результати 
навчання не лише власні, а й своїх колег. Показано доцільність 
упровадження технологій навчання у співробітництві у навчальний процес 
вишу. Схарактеризовано погляди науковців на можливості технологій 
навчання у співробітництві, умови їх упровадження. Акцентовано увагу на 
основних технологіях навчання у співробітництві: «навчання в команді», 
«пазл» та «пазл-2». Розкрито переваги методу «Займи позицію». 

Ключові слова: навчання у співробітництві, технології навчання у 
співробітництві, професійна підготовка майбутніх фахівців, організація 
навчальної діяльності студентів. 

 
Волкова Н. П., Кожушко С. П. Обучение в сотрудничестве как 

организационная основа процесса профессиональной подготовки 
будущих специалистов 

В статье на основании анализа современных исследований 
раскрыта сущность технологий обучения в сотрудничестве, которое 
рассматривается как совместное овладение знаниями, умениями, 
навыками на индивидуальном уровне на основе приобретения опыта 
кооперации усилий по решению учебных задач посредством обмена 
информацией, постановки вопросов, взаимостимулювання, осознания 
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ответственности за результаты обучения не только собственные, но и 
своих коллег. Показана целесообразность внедрения технологий 
обучения в сотрудничестве в учебный процесс вуза. Охарактеризованы 
взгляды ученых на возможности технологий обучения в сотрудничестве, 
условия их внедрения. Акцентировано внимание на основных 
технологиях обучения в сотрудничестве: «обучение в команде», «пазл» и 
«пазл-2». Раскрыты преимущества метода «Займи позицию». 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, технологии обучения 
в сотрудничестве, профессиональная подготовка будущих специалистов, 
организация учебной деятельности студентов. 

 
Volkova N., Kozhushko S. Cooperative Learning as Organizational 

Background of Future Specialists Professional Training 
Having analyzed the latest researches the authors reveal the essence of 

the technologies of cooperative learning which is treated as peer teaching and 
mastering skills at individual level as well as in the process of acquiring 
experience in cooperative work directed to the solution of class assignment 
using such activities as information exchange, setting questions,  cross-
stimulation and understanding the responsibility not only for personal results 
but for those of the colleagues. The expediency of the introduction of 
cooperative learning into the process of education at higher institutions was 
proved. The variety of viewpoints on the perspectives of cooperative learning 
and conditions of its introduction were systematized. Special attention was 
paid to such cooperative technologies as “team training”, “puzzle”, “puzzle-
2”. The advantages of the technique “take a position” were proved. 

Key words: cooperative learning, technologies of education in 
cooperative learning, professional training of future specialists, organization of 
students educational activity. 

 
Стаття надійшла до редакції 13.08.2016 р. 
Прийнято до друку 30.09.2016 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Харченко С. Я. 

 
 

УДК 378+37.013.42+371.71+371.134 
 
Т. М. Костюченко 

 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРОВІДНА СТРАТЕГІЯ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В ТРАНЗИТИВНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

 
В останні роки в Україні відбуваються засадні політичні, 

економічні, культурні та соціальні трансформації, ці процеси в 
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сучасному українському суспільстві можна описати як модернізуючі. 
Модернізація є рисою транзитивного суспільства і розглядається як 
процес міжнародної соціалізації. Подібно тому, як дитина засвоює в 
процесі соціалізації основні норми і цінності суспільства, так країни з 
традиційним укладом життя прагнуть у своєму розвитку засвоїти взірці 
західної цивілізації [9]. 

Транзитивність в нашому суспільстві зумовлює кардинальну зміну 
траєкторії виховання молодших поколінь, домінування у сучасних 
педагогічних концепціях гуманістичних, людиноцентристських ідей, що 
спрямовують виховний процес на прищеплення молодому поколінню 
здоров’язбережувальних цінностей, розуміння значущості людського 
життя й здоров’я [9].  

На жаль, в нашій країні антропогенне й техногенне навантаження 
на природне та соціальне середовище в декілька разів перевищує 
відповідні показники в розвинутих країнах світу, більш гострими є й 
соціальні ризики, що супроводжують розвиток дітей і молоді. Соціальні 
педагоги – одні з основних суб’єктів в закладах освіти, які мають 
відповідати на сьогоденні питання здоров’язбереження із використанням 
відповідних соціально-педагогічних технологій.  

В таких умовах зростає необхідність посилення позитивного 
соціально-виховного впливу на особистість майбутнього фахівця 
соціально-педагогічної сфери, формування в неї знань, навичок та вмінь 
збереження власного життя та здоров’я, попередження негативної дії 
несприятливих чинників її соціалізації. 

Сутність поняття «здоров’я», проблеми його формування і 
збереження були предметом дослідження багатьох науковців 
(Г. Апанасенко, С. Барашков, Т. Бойченко, І. Брехман, О. Вакуленко, 
Д. Венедиктов, С. Горчак, Д. Ізуткін, В. Казначеєв, Ю. Кобяков, 
В. Колбанов, Ю. Лісіцин, Л. Сущенко, Г. Царегородцев, М. Чуркіна та 
ін.). Так, здоров’я розуміється як рівень функціонування організму і 
психіки (Б. Братусь, К. Ясперс та ін.), особистісна зрілість (Г. Оллпорт); 
універсальна людська цінність (М. Амосов, Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
І. Брехман, М. Віленський, А. Маслоу та ін.) [7]. 

Задля вдосконалення процесу підготовки майбутніх педагогів 
досліджується наповнення змісту освіти питаннями здоров’я 
(Н. Абаскалова, В. Колбанов, Л. Татарнікова та ін.); здійснюється пошук 
шляхів збереження й зміцнення здоров’я студентів засобами 
здоровʼязбережувальних технологій (Т. Ахутіна, Н. Смирнов, І. Гезер та 
ін.), упроваджується валеологічний підхід до підготовки майбутніх 
педагогів (М. Безруких, І. Брехман, Н. Богдан, В. Касаткін, В. Колбанов, 
Ю. Науменко, Т. Орєхова, Л. Татарнікова та ін.) тощо. Окремі питання 
змісту і застосування здоровʼязбережувальних технологій відображені в 
публікаціях О. Алєксєєва, О. Балакірєва, В. Бондіна, М. Варбан, 
І. Волкової, І. Звєрєвої, Н. Зимівець, Р. Левіна, П. Міненка, В. Сонькіна, 
М. Южакова, О. Яременка, у тому числі і в соціальній сфері (В. Ананьєв, 
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Л. Борисова, Є. Горская, Т. Грядкіна, С. Котова, Г. Овсянкіна, 
Г. Пономарьов) [3]. 

У педагогічних, зокрема і соціально-педагогічних дослідженнях 
(О. Богініч, В. Горащук, Н. Зимівець, Ю. Мельник, Л. Омельченко, 
С. Омельченко, Г. Сериков, Н. Смирнов, Л. Сущенко, Л. Татарникова, 
Л. Тихомирова та ін.) визначенно теоретико-методичні основи 
здоров’язбереження молодого покоління; у працях учених (Л. Баннікова, 
Н. Башавець, Т. Бичкова, М. Безруких, О. Бутакова, А. Вірабова, 
М. Куінджі, В. Кучма, І. Соколова, В. Сонькін, І. Чупаха та ін.) 
актуалізована проблема технологічного забезпечення процесу 
здоров’язбереження дітей та молоді [2]. 

У контексті розробки проблем професійної освіти вченими 
(Н. Бура, Т. Веретенко, А. Ведмедюк, В. Григоренко, Г. Григоренко, 
Б. Долинський, Г. Єфремова, І. Звєрєва, А. Капська, С. Кириленко, 
Л. Коваль, В. Лях, Т. Лях, Л. Міщик, О. Омельченко, В. Поліщук, 
Г. Пономарьова, Г. Попович, В. Пристинський, А. Рижанова, 
С. Харченко, Є. Холостова, В. Шкуркіна та ін.) визначено основи 
підготовки майбутніх фахівців з соціального виховання до роботи з 
різними віковим групами дітей і молоді в питаннях збереження здоров’я 
як найвищої соціальної цінності, запобігання ризикованої поведінки, 
формування навичок дотримання безпеки життєдіяльності [2]. 

Основою нашого дослідження був і аналіз наукових праць з питань 
професійної підготовки соціальних педагогів як фахівців з соціального 
виховання молодого покоління (С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, 
Р. Вайнола, І. Зимня, А. Капська, О. Караман, Л. Коваль, І. Козубовська, 
Б. Коротяєв, С. Коношенко, Н. Кривоконь, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, 
І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук, І. Трубавіна, С. Харченко та ін.); 
вимог до професійної готовності та професійних функцій соціального 
педагога як суб’єкта здоров’язбереження дітей і молоді в системі освіти 
(М. Андреєва, О. Рассказова, О. Кузьміна, О. Набока, В. Прошкін, 
С. Сапожников, В. Стешенко, В. Стрельніков, Ю. Чернецька, 
Л. Цибулько, М. Чайковський та ін.) тощо [6] . 

На державному рівні питання збереження та зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління відображаються в багатьох Законах України, 
зокрема в законах: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
вищу освіту», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011 роки», 
Національній програмі «Діти України», Концепції «Здоров’я через 
освіту» та ін. Так, у Законі України «Про загальну середню освіту» від 
13 травня 1999 року (ст. 5) наголошується на тому, що завданням 
загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 
формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 
збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів 
(вихованців) [5]. 
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У статті 32 Закону України «Про охорону здоров’я» зазначено, що 
«держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення 
шляхом розповсюдження наукових знань з питань охорони здоров’я, 
організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення 
заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, 
створення необхідних умов, у тому числі медичного контролю, для 
занять фізкультурою, спортом і туризмом, розвиток мережі 
профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів, на 
боротьбу зі шкідливими для здоров’я людини звичками, встановлення 
системи соціально-економічного стимулювання осіб, які ведуть здоровий 
спосіб життя» [5]. 

В сучасному розвитку подій, вища школа не лише не виконує 
завдання підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності, а й проблема 
збереження здоров’я студентів стає все більш актуальною. У педагогів 
вищої школи відсутні чіткі орієнтири і реальні можливості для 
повномасштабної виховної роботи з метою збереження і зміцнення 
здоров’я студентів; відсутня універсальна сучасна педагогічна технологія 
оздоровлення студентів, що реально охоплювала б всі аспекти їхньої 
життєдіяльності і була спрямована на ефективне вирішення питання зміни 
способу життя й формування потреби в здоровому способі життя; відсутня 
можливість реального контролю й обліку стану здоров’я студентів; 
необхідно розробити теоретичні засади здоров’язбереження й ефективно 
використовувати їх в освітньому процесу вищого навчального закладу [8]. 

Досліджуючи реалізацію здоров’язбереження в соціально-
педагогічній діяльності спеціаліста будь-якого фаху, вказують на 
необхідність володіння ним арсеналом способів збереження, відновлення 
та розвитку власного здоров’я (навички медичного, біологічного змісту та 
питань безпеки життя), переконаність у доцільності їх застосування [4].  

На основі нашого теоретичного дослідження, було введено 
наступне поняття здоров’язбережувальної компетентності соціального 
педагога, – це інтегральна характеристика особистості, що дає змогу 
успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти в 
конкретних умовах, виконувати поставлені завдання щодо здоров’я свого 
та інших людей. Вона забезпечує організацію здоров’язбереження у 
фізичній, соціальній, психічній (духовній) сферах та організацію своєї 
праці та відпочинку [1].  

Основним критерієм цієї компетентності є стан оптимальної 
відповідності, гармонії між фізичним, психічним і соціальним у житті й 
діяльності людини. Формування цієї компетентності охоплює низку 
життєвих навичок (компетентностей), що сприяють здоровому способові 
життя:  

 фізична сфера – навички раціонального харчування; навички 
рухової активності; санітарно-гігієнічні навички; режим праці та 
відпочинку; 
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 духовна та психічна сфери – самоусвідомлення та самооцінка; 
аналіз проблем і прийняття рішень визначення життєвих цілей та 
програм; навички самоконтролю; мотивація успіху та тренування волі; 

 соціальна сфера – навички ефективного спілкування; навички 
розв’язування конфліктів, співчуття; навички поведінки в умовах тиску, 
погроз, дискримінації; навички спільної діяльності та співробітництва [9]. 

Також слід пам’ятати, що підвищення рівня здоров’я залежить 
передусім від самої людини, отже, завданням педагогів вищої школи є 
цілеспрямована, свідома робота з майбутніми фахівцями щодо розвитку 
їхніх життєвих ресурсів, намагання зробити здоровий спосіб життя 
сутнісною характеристикою їхньої життєдіяльності. Зауважимо, що 
дотримання здорового способу життя впливає не лише на формування, 
збереження і зміцнення здоров’я, а й сприяє інтелектуальному і духовному 
розвитку особистості, успішному навчанню та праці. Позитивно 
впливаючи на стан здоров’я особистості, на формування рис характеру 
(вольових, моральних тощо), здоровий спосіб життя допомагає долати 
навантаження (психічні, фізичні, емоційні), стресові ситуації, якими 
насичена діяльність соціальних педагогів, підвищує її працездатність. 

Виходячи із вищезазначеного, соціальні педагоги, основним 
завданням яких є забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, 
психічного, соціального та духовного здоров’я особистості, повинні мати 
відповідну підготовку в галузі формування й збереження здоров’я.  

Тож в транзитивному суспільстві перед вищою педагогічною 
школою постає завдання не лише підготувати висококваліфікованих 
соціальних педагогів, а й спрямувати їх на вирішення проблем 
збереження і зміцнення здоров’я, формування здоров’язбережувальних 
умінь та навичок. 

Таким чином, однією зі стратегій університетської освіти майбутніх 
соціальних педагогів, має стати акцентування на здоров’ї, як на одній з 
найвищих цінностей особистості і суспільства, сприяння формуванню у 
студентів культури здоров’я, дотримання здорового способу життя, 
зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я. 
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Костюченко Т. М. Формування здоров’язбережувальної 

компетентності як провідна стратегія університетської освіти в 
транзитивному суспільстві 

У статті розкрито особливості змін в українському суспільстві, 
пов’язаних з процесами трансформації та модернізації в політичних, 
економічних, культурних та соціальних процесах. На основі аналізу 
транзитивності суспільства визначені пріоритетні стратегії організації 
фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів в компетентнісному 
вимірі. Як одну з головних професійних компетентностей виділено 
здоров’язбережувальну. Проаналізовані науково-практичні дослідження 
в соціально-педагогічній сфері діяльності. Розглянуті законодавчі акти 
України щодо питань збереження та зміцнення здоров’я підростаючого 
покоління. Виділені основні напрямки підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності, а 
саме створення універсальної сучасної педагогічної технології 
оздоровлення студентів, яка охоплювала б усі аспекти їхньої 
життєдіяльності і була спрямована на формування потреби в здоровому 
способі життя та здоров’язбережувальної компетентності.  
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Ключові слова: здоров’язбереження, здоровий спосіб життя, фахова 
підготовка, транзитивне суспільство, соціальна педагогіка. 

 
Костюченко Т. Н. Формирование здоровьясберегающей 

компетентности как ведущая стратегия университетского 
образования в транзитивном обществе 

В статье раскрыты особенности изменений в украинском обществе, 
связанных с процессами трансформации и модернизации в 
политических, экономических, культурных и социальных процессах. На 
основе анализа транзитивности общества определены приоритетные 
стратегии организации профессиональной подготовки будущих 
социальных педагогов в компетентностном измерении. В качестве одной 
из главных профессиональных компетенций выделено 
здоровьясберегающую. Проанализированы научно-практические 
исследования в социально-педагогической сфере деятельности. 
Рассмотрены законодательные акты Украины относительно вопросов 
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Выделены 
основные направления подготовки будущих социальных педагогов к 
здоровьясберегающей учебно-воспитательной деятельности, а именно 
создание универсальной современной педагогической технологии 
оздоровления студентов, которая охватывала бы все аспекты их 
жизнедеятельности и была направлена на формирование потребности в 
здоровом образе жизни и здоровьясберегающей компетентности. 

Ключевые слова: здоровьясбережение, здоровый образ жизни, 
профессиональная подготовка, транзитивное общество, социальная 
педагогика.  

 
Kostiuchenko T. The Formation of the Health Saving Competence 

as a Leading Strategy of University Education in Transitive Society 
The article describes peculiarities of changes in Ukrainian society 

associated with the processes of transformation and modernization in the 
political, economic, cultural and social processes. We analysed the priority 
strategies of professional training for the future social pedagogues. As one of 
the main professional competences was described the health saving one. We 
were analysing the scientific and practical researches in the social-pedagogical 
sphere, were considering the legislative acts of Ukraine concerning the 
preservation and strengthening of health of the younger generation. We found 
the positive affecting for the successful formation of the health saving 
competence for the future social pedagogues during their professional training. 
Thus, the health saving competence of social pedagogues should be seen as an 
individual integral characteristic, allowing successfully respond to individual 
and social needs. It also should act in specific circumstances performing tasks 
on their health and others. It provides a healthy lifestyle in the physical, social, 
mental (spiritual) spheres and organizing their work on it.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 37

That’s why the formation of the health saving competence involves 
forming reasonable relation of students to their own health. It encourages the 
person to maintain harmony in the state of their physical, mental and social 
health care where the individual is defined as a mean of efficiency, life, 
happiness and harmony. This is integral part of the process of self-realization 
and self-improvement in life reflexing the health competence displayed in the 
appropriate behaviour and lifestyle. 

Key words: the health saving, healthy lifestyle, professional training, 
transitive society, social pedagogy. 
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Н. Б. Ларіонова  
 
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО СЕКСУАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 
 
Європейський вектор трансформації українського суспільства задає 

генеральну стратегію перебудови національної системи освіти у напрямку 
виховання сучасного громадянина демократичної держави. Відповідно, на 
загальнодержавному рівні метою освіти визначено всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства [1]. 

Одним із важливих завдань, без виконання яких неможливе 
формування повноцінної, гармонійно розвиненої особистості, є сексуальне 
виховання дитини. Це завдання актуалізується яскраво вираженою 
асиметрією фізіологічного, з одного боку, та психологічного й соціального, 
з іншого, дозрівання останніх поколінь, низьким рівнем сексуальної 
культури суспільства, розмитістю норми сексуальної поведінки, 
негативними наслідками довготривалого панування «безстатевої 
педагогіки», аморальною експлуатацією сексуальної теми в ЗМІ тощо. 

Питання сексуального розвитку і сексуального виховання дитини 
знайшли відображення в роботах З. Фрейда, Е. Еріксона, П. Блонського, 
Л. Виготського, В. Авраменкової, Л. Арутюнової, Л. Грабаровської, 
Є. Єрємєєвої О. Кікінежді, В. Кагана, Д. Колєсова, І. Кона, 
О. Кудрявцевої, О. Кузнєцової, В. Кравця, О. Кононко, В. Луценко, 
Л. Олійник, А. Палія, Т. Рєпіної, Л. Столярчук, Н.Татарінцевої та ін. 

У той же час проблема підготовки педагогів до сексуального 
виховання дитини залишається недостатньо розробленою. 

Мета нашої статті – обґрунтування змісту підготовки педагогів до 
сексуального виховання дитини в умовах ВНЗ та післядипломної освіти. 
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На думку А. Коноха, «зміст освіти – один із компонентів процесу 
навчання майбутніх спеціалістів. Це система наукових, загальних і 
спеціальних професійних знань, умінь і навичок, оволодіння якими 
забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей 
студентів, формування світогляду, моралі й поведінки, підготовку до 
суспільного життя, педагогічної діяльності» [2, с. 362]. 

Відповідно, в змісті підготовки педагогів до сексуального 
виховання дитини можна виділити наступні структурні компоненти:  

1) когнітивний (знання); 
2) аксіологічний (морально-світоглядні позиції); 
3) праксеологічний (уміння й навички, здібності, опановані способи 

дій).  
Почнемо з аналізу когнітивного компонента в змісті підготовки 

педагогів до сексуального виховання дитини в умовах ВНЗ та 
післядипломної освіти. 

На думку В. Кравця сексуальне виховання – процес цілеспрямованого 
впливу на особистість з метою формування культури статеворолевої 
взаємодії, здорового ставлення до статі і сексуальності, вміння переживати 
й усвідомлювати свої фізіологічні і психологічні особливості відповідно до 
усталених в суспільстві норм і правил [3, с. 101]. 

Сексуальне виховання по суті є цілеспрямованим впливом на процес 
сексуального розвитку, формою його психолого-педагогічного супроводу.  

У нашому дослідженні ми спираємося на розуміння сексуального 
розвитку як онтогенезу сексуальності індивіда – сукупності біологічних, 
психофізіологічних, душевних і емоційних реакцій, переживань і вчинків 
людини, пов’язаних з проявом і задоволенням статевого потягу [4, с. 89]. 

Аналіз останніх наукових робіт з проблеми сексуального розвитку 
(С. Агарков, Л. Акімова, С. Діденко, Є. Кащенко та ін.) [5; 6; 7] дозволяє 
визначити ряд сутнісних характеристик цього процесу: 

 сексуальний розвиток є органічною часткою загального розвитку 
особистості; 

 цей процес охоплює весь період біологічного існування індивіда 
– від зачаття до смерті; 

 становлення сексуальності відбувається в тісній взаємодії 
біологічних, психічних і соціальних чинників; 

 на сексуальний розвиток людини впливають як стихійні, так і 
цілеспрямовані фактори;  

 сексуальний розвиток є синкретичною єдністю трьох складових:  
а) соматосексуального – процес послідовних вікових змін: 

формування біологічної статі, дозрівання, зростання, зрілість, старіння, 
що відбивають фізіологічні та соматичні (тілесні) зміни в цілому й у 
статевій системі зокрема; 

б) психосексуального – послідовні зміни у психіці людини в сфері 
сексуальних відносин (етапи формування статевої ідентичності й 
статевої самосвідомості, психосексуальних орієнтацій, статевого потягу); 
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в) соціосексуального – детермінований соціальними і культурними 
факторами процес статевої соціалізації індивіда, формування соціальної 
моделі поведінки, що включає в себе очікування і вимоги, адресовані 
суспільством людям чоловічої і жіночої біологічної статі (становлення 
гендерної ідентичності, формування й реалізація всього репертуару 
гендерних сценаріїв і гендерних ролей, шлюбних і позашлюбних 
стратегій, сімейних, репродуктивних і батьківських установок); 

 загальним закономірностям сексуального розвитку властиві 
деякі основні характеристики: 

а) фазність – на кожному етапі розрізняються фази навчання і 
реалізації. Вікові етапи статевого життя людини: 

1) пренатальний період (від зачаття до народження); 
2) парапубертатний період (з 0-1 до 5-7 років); 
3) препубертатний період (з 5-7 до 11-13 років); 
4) пубертатний період (з 11-13 до 15-18 років); 
5) перехідний період (з 15-18 до 25-30 років); 
6) період зрілої сексуальності (25-30 до 50-55 років); 
7) інволюційний період (50-55 до 70 років і старше); 
б) відносне послаблення біологічної детермінації з кожним 

наступним етапом, що проявляється в більшій стабільності і меншому 
діапазоні орієнтовного пошуку на початку ранніх стадій. В динаміці 
формування окремих компонентів сексуальності (статева ідентичність, 
статева роль, психосексуальні орієнтації) пошук поступово звужується і 
стає конкретним до завершення етапу; 

в) наступність і взаємозв’язок етапів, яке виявляється в тому, що 
випадіння будь-якого етапу або фази спотворює перебіг наступних етапів 
(фаз) і в підсумку деформує сексуальність в цілому. При цьому можливі 
індивідуальні часові зрушення початку і завершення кожного етапу. 

Отже, когнітивний компонент змісту підготовки педагогів до 
сексуального виховання дитини становлять знання про сутнісні 
характеристики й закономірності сексуального розвитку, особливості 
завдань і ризики кожного етапу цього процесу, засоби профілактики й 
мінімізації цих ризиків. 

Наступним компонентом змісту підготовки педагогів до 
сексуального виховання дитини є аксіологічний, який є сукупністю 
ціннісних орієнтацій, морально-світоглядних позицій щодо сексуальної 
сфери та її місця в житті людини взагалі й дитини зокрема. 

Перше місце в цьому компоненті займає ставлення до дитини як 
цінності, безумовне прийняття проявів дитячої сексуальності, розуміння 
сексуальної сфери як вважливої складової життєдіяльності особистості, 
що відповідає сучасній гуманітарній парадигмі освіти. 

Необхідною складовою аксіологічного компоненту є усвідомлення 
цілі сексуального розвитку як формування сексуального здоров’я – 
комплексу соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних 
аспектів сексуального існування людини, що позитивно збагачують 
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особистість, підвищують комунікабельність людини та її здатність до 
любові – в складі трьох основних елементів: 

1. Здатність до насолоди і контролю сексуальної і дітородної 
поведінки відповідно до норм соціальної й особистої етики; 

2. Свобода від страху, почуття сорому і провини, хибних уявлень та 
інших психологічних факторів, що пригнічують сексуальну реакцію і 
порушують сексуальні взаємини; 

3. Відсутність органічних розладів, захворювань і недостатностей, 
що заважають здійсненню сексуальних і дітородних функцій [6, c. 56]. 

Наступною складовою аксіологічного компоненту є стійке 
переконання щодо особливого місця й ролі сексуальної освіченості на 
особистісному й соціальному рівнях, ставлення до неї як важливої 
передумови правильного сексуального виховання дитини, формування її 
сексуальної і гендерної культури, профілактики сексуального насильства, 
гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її 
репродуктивного здоров’я, толерантного ставлення до осіб із нетиповою 
сексуальною поведінкою. 

З точки зору О. Петрунько критеріями оцінки ефективності 
сексуальної просвіти мають слугувати: позитивне ставлення до сексу як 
до морально-ціннісної категорії, сприйняття власного тіла, повага до осіб 
протилежної статі, сформовані настанови щодо цнотливості й утримання 
від ранніх та випадкових статевих контактів, розуміння необхідності 
стримувати сексуальні потяги та вміння контролювати їх вияви, знання 
правил збереження репродуктивного здоров’я і безпечної сексуальної 
поведінки та настанови на дотримання цих правил, ступінь 
сформованості особистої відповідальності за власне сексуальне життя [8, 
с. 74]. Така позиція відповідає Національній доктрині розвитку освіти 
України, яка одним із основних завдань національного виховання 
визначає формування високої моральної культури [9, с. 15]. 

Відповідно, до складу аксіологічного компонента змісту підготовки 
педагогів входить розуміння, що стратегічним завданням сексуального 
виховання є підпорядкування вітальної потреби в задоволенні статевого 
потягу, в основі якої лежать біологічні інстинкти, потребам більш 
високого порядку – в самоповазі, емоційній прив’язаності, любові до 
іншої людини тощо. 

Таким чином, аксіологічний компонент змісту підготовки педагогів 
до сексуального виховання дитини включає ставлення до дитини як 
цінності, безумовне прийняття проявів дитячої сексуальності, розуміння 
сексуальної сфери як вважливої складової життєдіяльності особистості; 
усвідомлення цілі сексуального розвитку як формування сексуального 
здоров’я людини; стійке переконання щодо особливого місця й ролі 
сексуальної освіченості на особистісному й соціальному рівнях; 
розуміння, що стратегічним завданням сексуального виховання є 
підпорядкування вітальної потреби в задоволенні статевого потягу, в 
основі якої лежать біологічні інстинкти, потребам більш високого 
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порядку – в самоповазі, емоційній прив’язаності, любові до іншої 
людини. 

І, нарешті, третій – праксеологічний компонент змісту підготовки 
педагогів до сексуального виховання дитини – включає уміння й 
навички, здібності, опановані засоби дій, необхідні для психолого-
педагогічного супроводу сексуального розвитку дитини.  

Оскільки сексуальне виховання передбачає наявність у педагога 
двох блоків знань: 

1) систему знань, які необхідно передати дитині й іншим суб’єктам 
її сексуального виховання; 

2) систему знань, що є основою для побудови педагогічних впливів 
на особистість або групу, то елементами праксеологічного компоненту 
підготовки педагогів у контексті, який ми розглядаємо в цій статті, є 
здатність до: самостійного пошуку й узагальнення науково достовірної 
інформації з різних наукових галузей (медицини, анатомії і фізіології 
людини, психології сексуальності, сексології, культурології, гендерної 
соціології, гендерної психології, гендерної педагогіки тощо); їх адаптації 
відповідно до гендерних, вікових, соціокультурних та індивідуальних 
особливостей індивідів і груп, яким ці знання передаються; доцільного 
добору методів педагогічного впливу на різних об’єктів і суб’єктів 
сексуального виховання дитини, побудови конструктивної педагогічної 
взаємодії. 

Слід враховувати, що створення системи сексуального виховання 
дитини передбачає наявність множинності суб’єктів впливу на дитину – 
батьків, інших педагогів, колективу освітнього закладу в цілому, 
представників громадських організацій тощо. Це вимагає наявності в 
педагога здатності до мотивації інших суб’єктів до активної, 
відповідальної, компетентної участі в цьому процесі, а також здатність 
до узгодження педагогічних впливів на дитину. 

Сексуальне виховання передбачає формування в дитини 
усвідомленого ставлення до сексуальності, відповідальної сексуальної 
поведінки. Відповідно, педагог повинний володіти способами побудови 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, фасилітативного управління виховним 
процесом, який виключає директивні впливи, побудований на 
взаємоповазі, взаєморозумінні, взаємодопомозі всіх учасників процесу. 

Таким чином, зміст підготовки педагогів до сексуального 
виховання дитини в умовах ВНЗ та післядипломної освіти включає три 
взаємопов’язані компоненти. 

1. Когнітивний – знання про сутнісні характеристики й закономірності 
сексуального розвитку, особливості завдань і ризики кожного етапу цього 
процесу, засоби профілактики й мінімізації цих ризиків. 

2. Аксіологічний – ставлення до дитини як цінності, безумовне 
прийняття проявів дитячої сексуальності, розуміння сексуальної сфери 
як вважливої складової життєдіяльності особистості; усвідомлення цілі 
сексуального розвитку як формування сексуального здоров’я людини; 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 42

стійке переконання щодо особливого місця й ролі сексуальної 
освіченості, розуміння стратегічного завдання сексуального виховання як 
підпорядкування вітальної потреби в задоволенні статевого потягу 
потребам більш високого порядку. 

3. Праксеологічний – уміння й навички, здібності, опановані засоби 
дій, необхідні для психолого-педагогічного супроводу сексуального 
розвитку дитини (самостійного пошуку й узагальнення науково 
достовірної інформації; її адаптації до особливостей індивідів і груп; 
доцільного відбору методів педагогічного впливу; побудови 
конструктивної педагогічної взаємодії; мотивації інших субʼєктів до 
активної, відповідальної, компетентної участі в сексуальному вихованні; 
погодження педагогічних впливів на дитину; побудови субʼєкт-
субʼєктної взаємодії, фасілітатівного управління виховним процесом). 
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Ларіонова Н. Б. Зміст підготовки педагогів до сексуального 

виховання дитини 
У статті обґрунтовано зміст підготовки  педагогів до сексуального 

виховання дитини в єдності трьох компонентів. Когнітивний компонент – 
знання про сутнісні характеристики й закономірності сексуального 
розвитку, особливості завдань і ризики кожного етапу, засоби профілактики 
й мінімізації цих ризиків. Аксіологічний – ставлення до дитини як цінності, 
безумовне прийняття проявів дитячої сексуальності, розуміння сексуальної 
сфери як вважливої складової життєдіяльності особистості; усвідомлення 
цілі сексуального розвитку як формування сексуального здоров’я людини; 
стійке переконання щодо особливого місця й ролі сексуальної освіченості, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 43

розуміння стратегічного завдання сексуального виховання в 
підпорядкуванні вітальної потреби в задоволенні статевого потягу потребам 
більш високого порядку. Праксеологічний – уміння й навички, здібності, 
опановані засоби дій, необхідні для психолого-педагогічного супроводу 
сексуального розвитку дитини. 

Ключові слова: підготовка педагогів, сексуальне виховання, 
сексуальний розвиток, сексуальна освіченість, сексуальна культура. 

 
Ларионова Н. Б. Содержание подготовки педагогов к 

сексуальному воспитанию ребенка 
В статье обосновано содержание подготовки педагогов к 

сексуальному воспитанию ребенка в единстве когнитивного, 
аксиологического и праксеологического компонентов. Когнитивный 
компонент составляют знания о сущностных характеристиках и 
закономерностях сексуального развития, особенностях задач и рисках 
каждого этапа этого процесса, средства профилактики и минимизации 
этих рисков. Аксиологический компонент включает отношение к 
ребенку как ценности, безусловное принятие проявлений детской 
сексуальности, понимание сексуальной сферы как важной составляющей 
жизнедеятельности личности; осознание цели сексуального развития как 
формирования сексуального здоровья человека; устойчивое убеждение в 
особой личностной и социальной значимости сексуальной 
образованности; понимание, что стратегической задачей сексуального 
воспитания является подчинение витальной потребности в 
удовлетворении полового влечения потребностям более высокого 
порядка – в самоуважении, эмоциональной привязанности, любви к 
другому человеку. Праксеологический компонент – умения и навыки, 
способности, освоенные способы действий, необходимые для психолого-
педагогического сопровождения сексуального развития ребенка. 

Ключевые слова: подготовка педагогов, сексуальное воспитание, 
сексуальное развитие, сексуальная образованность, сексуальная культура. 

 
Larionovа N. The Content of the Preparation of Teachers For Sex 

Education Child 
The article substantiates the content of teacher training to the sexual 

education of the child in the unity of cognitive, axiological and praxeological 
components. Cognitive component is knowledge about the intrinsic 
characteristics and patterns of sexual development, especially problems and 
risks of each stage of the process, a means of prevention and minimization of 
these risks. Aksiologichesky component includes with the child as a value, the 
unconditional acceptance of the manifestations of infantile sexuality, an 
understanding of sexuality as an important component of life of the individual; 
sense of purpose of sexual development as a form of sexual health; firm 
conviction in the particular personal and social significance of sex education; 
understanding that the strategic objective of sex education is vital submission 
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needs to meet the sexual desire of a higher order needs - self-esteem, 
emotional attachment and love for the other person. Praxeological component 
- skills, abilities, mastered the means of action necessary for psychological and 
pedagogical support of the child's sexual development - to the independent 
search for and compile scientifically reliable information; its adaptation to the 
characteristics of individuals and groups; judicious selection of the 
pedagogical methods of influence; building constructive pedagogical 
interaction; motivate other stakeholders to take an active, responsible, 
competent participation in the process; harmonization of pedagogical 
influences on a child; the construction of the subject-subject interaction 
fasilitativ management educational process. 

Key words: training teachers, sex education, sexual development, sexual 
education, sexual culture.  
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ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Україна, як і все світове товариство, в останні роки приділяє велику 

увагу інтеграції осіб з особливими потребами у систему суспільних 
стосунків. У зв’язку з цим важливим завданням розвитку вітчизняної освіти 
є розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей і 
молоді з особливостями психофізичного розвитку у дошкільних, 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Водночас проблема 
підготовки спеціалістів для роботи з особами, які мають обмежені 
психофізичні можливості, потребує суттєвого удосконалення. Зміст такої 
підготовки повинен включати широкі знання з організації фізкультурно-
спортивної діяльності інвалідів, особистий досвід подолання труднощів, 
самостійне досягнення індивідуальних результатів професійного зростання. 

Формування організаційних і нормативно-правових основ 
становлення і розвитку фізичної культури та спорту інвалідів в Україні 
підтверджується Указами Президента України: «Про підтримку 
олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в 
Україні» (2000 р.), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального 
захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з 
інвалідністю» (2002 р.), «Про першочергові заходи щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
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можливостями» (2005 р.), «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (2005), 
«Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та 
підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (2006 р.). 

За даними ВООЗ, на межі II і III тисячоліть у кожній четвертій сім’ї 
світу є така людина, що взагалі становить 10% усього населення земної 
кулі (близько 500 млн., з них приблизно 3 млн. дітей). Причини 
інвалідизації – екологічні катастрофи, війни, криміногенні ситуації, 
спадковість, інфекційні захворювання, травми, каліцтва, отримані на 
виробництві, в побуті, на транспорті тощо. В Україні до початку XXI ст. 
нараховувалося 2,3 млн. інвалідів різних категорій, серед них 1,2 млн. 
інвалідів І та II груп, 120 тис. інвалідів дитинства, 2 млн. психічно хворих 
осіб. Щороку в нашій країні кількість людей з особливими потребами 
збільшується на 200-250 тис. чоловік. 

На сьогодні професійна підготовка фахівця фізичної реабілітації 
здійснюється в багатьох ВНЗ України, але не всі навчальні заклади 
пропонують програми підготовки, що наближені до світових стандартів. 
За рекомендаціями Світової конфедерації фізичної терапії (WCPT), 
фізичний реабілітолог повинен вміти проводити: обстеження, 
оцінювання, визначення реабілітаційного діагнозу, складання прогнозу, 
здійснення реабілітаційного втручання. 

Питанням розвитку напрямків фізична реабілітація, фізична рекреація, 
адаптивне фізичне виховання та впровадженням сучасних фізкультурно-
оздоровчих технологій науковці займаються не так давно. Значну увагу 
аналізу відомих технологій та розробки нових приділяли у своїх працях 
С. Євсєєв, Т. Круцевич, Г. Безверхня, Л. Виготський, О. Дубогай, 
В. Дубровський, Л. Козіброда, В. Мухін, В. Єпіфанов, З. Стерніна та інші.  

Фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і 
використовується в соціальній та професійній реабілітації як лікувальний 
та професійний засіб з метою комплексного відновлення фізичного 
здоров’я і працездатності хворих та інвалідів. Основною формою її 
застосування є система спеціальних вправ, психологічного відновлення 
та природні фактори. 

Фізична реабілітація є невід’ємною складовою медичної реабілітації 
і використовується в усіх її періодах та етапах. Реабілітація, що в 
перекладі з латинської мови означає відновлення, має широке змістовне 
розуміння і вживається практично у всіх сферах діяльності людини. 

Фахівець з фізичної реабілітації (напрям підготовки «Здоров’я 
людини») посідає одне з провідних місць у відновлювальному процесі 
лікування. Саме він розробляє методику застосування фізичних і 
психологічних вправ, добирає засоби і форми лікування, окреслює та 
виконує програму подальшого функціонального відновлення і 
психофізичної дієздатності хворої людини [1]. 

У випадках інвалідності фахівець із фізичної реабілітації допомагає 
пацієнту індивідуально виробити новітні рухи і компенсаторні навички, 
психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних 
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пристроїв та апаратів, тренує пацієнта виконувати цілісні рухові акти, а 
також допомагає оволодіти новою професією і, таким чином, адаптує 
потерпілу людину до життя у змінених умовах існування. 

Фізична реабілітація (англ. Physical therapy) – це застосування з 
лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних 
факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану 
та працездатності хворих [6]. 

В свою чергу фахівець фізичної реабілітації – це сформована і 
легітимна професія, з особливими професійними аспектами клінічної 
практики та освіти, що визначається різноманітністю соціальних, 
економічних, культурних та політичних умов.  

Отже, стає актуальним завданням створення оптимальних умов для 
життєдіяльності людей з відхиленням у стані здоров’я, які потребують 
відновлення втраченого контакту з довкіллям, корекції та наступної 
психолого-педагогічної реабілітації, трудової адаптації та інтеграції до 
соціуму [2]. 

Мета дослідження – дослідити структуру та зміст підготовки 
спеціалістів з фізичної реабілітації як найважливішого напряму 
комплексної реабілітації і соціальної інтеграції осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.  

Запит на гармонійний розвиток людини, здоров’я і високу 
працездатність існував завжди, але підготовка справжніх фахівців в галузі 
здоров’я розпочалась нещодавно. Запит, нажаль, випереджає забезпечення. 
Потреба в здоров’ї його розвитку, збереження та відновленні існував 
завжди. Люди намагались самостійно вирішувати ці питання.  

Позитивний досвід роботи із здоров’ям людей різного віку, 
накопичений спортсменами, представниками мистецтва, які закінчували 
свої виступи (спорт, цирк, театр) і маючи великий досвід в галузі 
використання рухів, працювали з людьми різного віку і професій, 
допомагаючи їм будувати, зберігати та відновлювати втрачене здоров’я [3]. 

Проте практика показала, що цього на даний момент виявилося 
недостатньо. Потрібні фахівці з новими уміннями, новим баченням, 
новим мислення і розумінням нагальних проблем суспільства. 

Практична діяльність фахівців цього напряму здійснюється у 
лікарнях, спеціалізованих реабілітаційних центрах, дитячо-юнацьких 
школах, санаторіях. Фізичний реабілітолог розробляє методику 
застосування фізичних і вправ, добирає засоби і форми лікувальної 
фізичної культури, масажу. 

У випадках інвалідності фахівець із фізичної реабілітації допомагає 
пацієнту індивідуально виробити нові рухи і компенсаторні навички, 
психологічно відновитися, адаптуватися, навчає користуватися 
протезами та іншими технічними пристроями. 

Спостерігаючи за великою кількістю людей, які вимушені 
оволодівати майстерністю збереження здоров’я і отримання ними 
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позитивних результатів стає зрозумілим, яка кількість фахівців в області 
формування здоров’я необхідна на практиці. 

Підготовку таких фахівців у ВНЗ здійснюють кафедри фізичної 
реабілітації, кафедри оздоровлення і рекреації тощо [4].  

Високий рівень фахової підготовки викладачів, дає можливість 
забезпечувати високий рівень підготовки спеціалістів в галузі здоров’я 
людини. 

Майбутні фізичні реабілітологи повинні мати відповідну 
кваліфікацію для виконання таких професійних обов’язків: а) проведення 
комплексного обстеження (оцінки) визначення потреб окремого 
пацієнта/клієнта або потреб групи клієнтів; б) встановлення діагнозу, 
визначення прогнозів і плану заходів; в) надання консультації в рамках 
своєї компетенції та визначення того, коли пацієнтам/клієнтам слід 
звернутися до інших медичних фахівців; г) впровадження програми 
втручання, лікування, складеної фізичним терапевтом; д) визначення 
очікуваних результатів будь-якого втручання, лікування надання 
рекомендацій для самостійного функціонування. 

Ґрунтовні знання фізичних реабілітологів про тіло, потреби і 
можливості його рухового апарату мають ключове значення для 
здійснення діагностики і втручання. Практичні заходи будуть 
відрізнятися в залежності від того, з якою метою застосовуватимуться 
методи фізичної терапії: для пропаганди здорового способу життя, 
профілактики, лікування/втручання чи реабілітації [5]. 

Як показує практика в сфері реабілітології, одним з ефективних і 
дієвих засобів досягнення поставленої мети є адаптивне фізичне виховання 
(АФВ). Цей напрямок діяльності має безпосередній зв’язок з різноманіттям 
наук, вивчаючих людину у різних аспектах, що є суттєвим в процесі 
формування особистості людини з обмеженими можливостями, її власного 
духовного й фізичного розвитку, соціалізації і інтеграції у суспільстві.  

АФВ інтегрує у собі принаймні три великих області знань – фізичну 
культуру, медицину, корекційну педагогіку, які поєднують в собі знання 
базових дисциплін: теорії і методики ФВ, рухової рекреації, фізичної 
реабілітації, анатомії, фізіології, біохімії, біомеханіки, гігієни, загальної 
та приватної патології, тератології, психології хвороби та інвалідності, 
ЛФК, спеціальної психології, спеціальної педагогіки, психіатрії, 
психоконсультування тощо. 

АФВ відрізняється від фізичної реабілітації наявністю в його змісті 
значного обсягу спортивних ігор і рекреативних заходів, 
цілеспрямованості для заохочення до спортивних занять, по можливості, 
найбільшої кількості учасників – як інвалідів, так і здорових осіб. Від 
спорту АФВ відрізняє адаптаційно-оздоровча спрямованість та 
орієнтація на досягнення, насамперед, взаєморозуміння, 
співпереживання, взаємодопомоги та дружніх відносин, які забезпечують 
об’єднання людей з різними фізичними спроможностями [7]. 

Виходячи з вищезазначеного ми можемо зробити висновки: 
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1. Фізична реабілітація являє собою нову інтеграційну область 
освіти і науки України, яка прогресує в напрямку профілактики і 
оздоровлення певної категорії суспільства. 

2. Перспективи розвитку спеціальності «Фізична реабілітація» 
обумовлені незадовільним станом здоров’я населення і зростанням 
інвалідності. 

3. Аналіз науково-методичної і спеціальної літератури дозволив 
дослідити і узагальнити функції і подальші перспективи розвитку даної 
спеціальності в умовах сьогодення. 

4. Підготовка спеціалістів в фізичної реабілітації дозволить підняти на 
новий якісний рівень всю систему комплексної реабілітації і соціальної 
інтеграції інвалідів і дасть можливість підвищити конкурентоспроможність 
випускників на ринку праці в умовах сучасного життя. 

Подальші дослідження буде доцільно спрямувати на розробку і 
впровадження комплексів адаптивно-фізичних і реабілітологічних 
рекомендацій для людей з різними нозологіями. 
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Печко О. М. Підготовка спеціалістів з фізичної реабілітації в 

системі вищої освіти України 
У статті розкрито функціональні особливості підготовки фахівців з 

фізичної реабілітації на основі аналізу науково-методичної і спеціальної 
літератури. Виокремлено специфіку й перспективи розвитку даної 
спеціальності в системі вищої освіти України. З’ясовані позитивні 
зрушення в системі освіти з появою інноваційних тенденцій в даній 
галузі. Встановлено доцільність формування професійного мислення 
студентів в напрямку профілактики і оздоровлення певної категорії 
людей з обмеженими можливостями. Показано ефективність 
використання адаптивного фізичного виховання як одного з 
прогресивних засобів реабілітації та оздоровлення, підготовки справжніх 
фахівців в галузі здоров’я. 
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інвалідність, оздоровлення. 

 
Печко А. Н. Подготовка специалистов по физической 

реабилитации в системе высшего образования Украины 
В статье раскрыты функциональные особенности подготовки 

специалистов по физической реабилитации на основе анализа научно-
методической и специальной литературы. Выделено специфику и 
перспективы развития данной специальности в системе высшего 
образования Украины. Выяснены положительные сдвиги в системе 
образования с появлением инновационных тенденций в данной отрасли. 
Установлена целесообразность формирования профессионального 
мышления студентов в направлении профилактики и оздоровления 
определенной категории людей с ограниченными возможностями. 
Показана эффективность использования адаптивного физического 
воспитания как одного из прогрессивных средств реабилитации и 
оздоровления, подготовки настоящих специалистов в области здоровья. 

Ключевые слова: специалист, физическая реабилитация, 
диагностика, инвалидность, оздоровление. 

 
Pechko O. Training of Specialists of Physical Rehabilitation in 

Higher Education System of Ukraine 
The article reveals the functional features of training specialists in 

physical rehabilitation on the basis of analysis of scientific-methodical and 
special literature. The structure and content of education was investigated of 
specialists in physical rehabilitation as the most important direction complex 
rehabilitation and social integration of persons with disabilities. The specificity 
and prospects of development of this speciality were highlight in the higher 
education system of Ukraine. It shows positive shifts in the education system 
with the emergence of innovative trends in the industry. The expediency of 
formation of professional thinking of students was towards the prevention and 
healing of certain categories of people with disabilities. The efficiency of the 
using of adaptive physical education as one of the most progressive means of 
rehabilitation and recovery, the training of these specialists in the field of health. 

It is proved that training of specialists in physical rehabilitation will 
allow lifting on new qualitative level of the whole system of comprehensive 
rehabilitation and social integration of persons with disabilities and will 
provide an opportunity to increase the competitiveness of graduates in the 
labour market in the conditions of modern life. 

Key words: specialist, physical rehabilitation, diagnosis, disability, 
recovery. 
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В. Ю. Стрельніков  

 
ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  
З МЕТОЮ ЙОГО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

 
Система інтенсивного або прискореного навчання є такою 

системою навчання, яка залучає не використовувані у звичайному 
навчанні психологічні резерви особистості і діяльності студентів, що дає 
змогу швидко, ефективно, радісно і просто чомусь навчитися. 
Проблемою, що виникає у цьому контексті, є проектування змісту 
навчання з метою інтенсифікації навчання. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, 
показав, що дослідження конкретних аспектів проектування змісту 
навчання з метою інтенсифікації навчання, досліджувалися широким 
колом авторів, зокрема в руслі проектного підходу. Ідеї проектного 
підходу виникли ще на початку ХХ століття і були пов’язані з 
радикальними підходами до зміни освітньої парадигми. Фактично 
Д. Дьюї та його послідовники (В. Кілпатрік, Е. Паркхерст, С. Шацький та 
ін.) запропонували альтернативу класно-урочній системі (у шкільній 
освіті) і дисциплінарно-предметній системі (у вищій професіональній 
освіті). Разом із тим, аналіз вітчизняних наукових праць показує, що вони 
здебільшого стосуються інтенсивного, а не прискореного навчання, а 
також вивчення переважно іноземної мови. Є також дослідження, які 
аналізують практичне застосування сугестопедії Г. Лозанова 
(С. Пальчевський) [1]. Однак, поза увагою дослідників залишилися 
питання проектування змісту системи інтенсивного навчання з 
урахуванням сучасних реалій інформаційного суспільства і можливостей 
інформаційних технологій. 

Зважаючи на це, нашою метою став пошук принципів побудови 
змістових модулів у системі інтенсивного навчання на основі 
інформаційних технологій, які б забезпечили готовність фахівця до 
майбутньої професіональної діяльності.  

Розпочинаючи виклад результатів дослідження, зазначимо, що ми 
розглядали поняття модульної освіти у «класичному» варіанті: модуль 
(від лат. modulus – міра): 1) назва важливого коефіцієнта чи величини; 
2) частина будови, що слугує одиницею вимірювання; 3) уніфікований 
функціональний вузол у вигляді пакета деталей (модуль у комп’ютерних 
системах, у космічному кораблі тощо); модуль у педагогіці – 
функціональний, логічно зумовлений вузол навчально-виховного 
процесу, завершений блок дидактично адаптованої інформації; 
навчальний модуль – цілісна функціональна одиниця, що оптимізує 
психолого-соціальний розвиток учня і вчителя. Психолого-дидактичними 
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засобами реалізації навчального модуля є педагогічно-адаптована 
система понять у вигляді системи знань, духовних цінностей [2]. 

На наше глибоке переконання, саме модульний підхід до 
проектування курсів інтенсивного навчання є основою для стиснення 
навчального матеріалу.  

Технологія роботи зі змістом як компонентом дидактичної системи 
є синтезом технологій побудови змістового модуля; наповнення 
змістового модуля, тобто відбору складової його інформації; 
структурування інформації всередині змістового модуля. Під час 
реалізації принципів інтенсивного навчання питання визначення обсягу, 
наповнення, структури змісту освіти набувають першочергового 
значення. До питання організації змісту освіти ми підходимо з 
модульних позицій. Реалізувати модульний підхід необхідно 
структуруючи матеріал таким чином, щоб він повною мірою 
забезпечував досягнення кожним студентом поставленої перед ним 
дидактичної мети (цілей). Навчальний матеріал має бути поданим 
настільки завершеним модулем, щоб була можливість конструювання 
єдиного змісту навчання, який відповідав би комплексній дидактичній 
меті окремих модулів (П. Юцявичєнє) [3, с. 56]. Ми погоджуємося з 
автором, що змістові модулі будуються відповідно до принципів: 
1) цільового призначення інформаційного матеріалу; 2) поєднання 
комплексних, інтегруючих і власних дидактичних цілей; 3) повноти 
навчального матеріалу в модулі; 4) відносної самостійності елементів 
модуля; 5) реалізації зворотного зв’язку; 6) оптимальної передачі 
інформаційних і методичних матеріалів [4, с. 55]. 

Проаналізуємо можливості інтенсифікаціії професіональної 
підготовки, які надає дотримання кожного з принципів. Перший з них – 
принцип цільового призначення інформаційного матеріалу – вказує, що 
зміст банку інформації будується виходячи з дидактичної мети. Якщо 
вимагається досягнення пізнавальних цілей, банк інформації формується за 
гносеологічною ознакою. Якщо вимагається досягнення цілей діяльності, 
застосовується операційний підхід у побудові банку інформації, у результаті 
чого створюються змістові модулі операційного типу.  

Принцип поєднання комплексних, інтегрованих і окремих 
дидактичних цілей реалізується для визначення структури змістових 
модулів. Комплексна дидактична мета є вершиною піраміди цілей і 
реалізується всією сукупністю змістових модулів. Вона поєднує 
інтегруючі дидактичні цілі, реалізацію кожної з яких забезпечує 
конкретний модуль. Модулі, які відповідають інтегруючій дидактичній 
меті, складають комплексну мету, об’єднуються модульною програмою. 
Кожна інтегруюча дидактична мета складається з окремих цілей, яким у 
модулі відповідає один елемент навчання. 

Принцип повноти навчального матеріалу в модулі конкретизує 
модульний підхід і розкривається такими правилами: 1) викладаються 
основні моменти навчального матеріалу, його суть; 2) даються пояснення до 
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цього матеріалу; 3) вказуються можливості додаткового поглиблення 
матеріалу або його розширеного вивчення шляхом використання 
комп’ютера, інших методів навчання або рекомендуються конкретні 
літературні джерела; 4) даються практичні завдання і пояснення до їх 
вирішення; 5) даються теоретичні й практичні завдання та відповіді на них. 

Принцип відносної самостійності елементів також реалізує 
модульний підхід до навчання, направлений на виділення зі змісту 
навчання відокремлених елементів. Він тісно пов’язаний з принципом 
побудови змістових модулів, який вимагає поєднання комплексних, 
інтегруючих і окремих дидактичних цілей. Ступінь самостійності 
елементів залежить від ступеню самостійності окремих дидактичних 
цілей, які складають одну інтегруючу дидактичну мету. 

Відповідно до принципу реалізації зворотного зв’язку процес 
засвоєння знань повинен бути керованим і контрольованим. Для 
реалізації зворотного зв’язку для побудови модуля слід дотримуватися 
таких правил: 1) повинна створюватися можливість зворотного зв’язку в 
наступності, тобто потрібно забезпечити модуль засобами прямого 
контролю, який показуватиме рівень підготовленості студента до його 
засвоєння; 2) слід застосовувати поточний, проміжний і узагальнюючий 
контроль: перший – в кінці кожного елементу, а останній – в кінці 
модуля; 3) поточний і проміжний контроль може здійснюватися у вигляді 
самоконтролю; 4) обидва вони повинні сприяти своєчасному виявленню 
прогалин в засвоєнні знань, а у випадку неуспішності, чітко показувати, 
які частини навчального матеріалу слід повторити або глибше засвоїти; 
5) узагальнюючий (вихідний) контроль має показувати рівень засвоєння 
модуля; у випадку виявлення недостатності засвоєння студенту 
пропонують повторити матеріал (у вигляді конкретних навчальних 
елементів), за яким отримано незадовільні відповіді. 

Принцип оптимальної передачі інформаційного і методичного 
матеріалу вимагає представлення матеріалів модуля у такій формі, щоб 
забезпечувалося найбільш ефективне їх засвоєння в конкретних умовах. 

Крім зазначених принципів (за П. Юцявічєнє) можна виділити 
такий важливий принцип як принцип стиснення навчальної інформації у 
змістовому модулі. Навчальна інформація – модуль тієї галузі знань, яка 
лягла в основу навчального курсу. У цьому випадку термін «модуль» 
повною мірою оправдовує свою етимологію, тобто вказує на деяку 
помірну зменшеність. У рамках навчального курсу неможливо викласти 
весь запас знань людства, накопичених у даній галузі. Обов’язково 
постає завдання компресії, стиснення інформації, лаконічності і 
достатності, тобто її мінімізації (включення до змісту курсу лише 
необхідної і достатньої інформації для реалізації конкретної мети 
навчання). Але одна з умов стиснення інформації залишається 
дотримання її помірності, необхідного збереження цілісності даної 
системи знань, поданої в концентрованому вигляді, що також 
узгоджується з модульним підходом. 
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У контексті інтенсивного навчання, яке поєднує в своїй концепції і 
принцип прискорення, і принцип стиснення, структурування інформації є 
одним із найважливіших чинників досягнення мети навчання. Стиснення 
навчальної інформації може здійснюватися двома напрямами: шляхом 
генералізації (виділення основних понять) і логізації (встановлення 
внутрішніх логічних зв’язків), що співвідносяться зі структурою знань.  

Виділення зі структури навчального матеріалу провідних знань дає 
змогу сконструювати «скелет» предмету. Провідні поняття виконують у 
навчальному курсі роль «організаторів» знання. 

Подібний підхід до мінімізації інформації називають принципом 
генералізації знань, який означає, що починати побудову змісту 
навчального курсу слід з виділення основних структур і понять та 
організовувати навчальний матеріал у систему в логічному порядку 
конкретизацією основних понять. Попереднє ознайомлення з навчальною 
інформацією, яке поєднується із заучуванням основних понять, дає змогу 
сформувати більш адекватну репрезентацію інформації. Генералізація 
знань дає змогу забезпечити краще розуміння, оскільки породжує 
структуру, яка значно краще взаємодіє з новими знаннями, ніж окремі 
факти. Чим більше зв’язків нових знань з уже існуючими у 
довгостроковій пам’яті може бути встановлено, тим глибше й ширше 
розуміння нового матеріалу, тим краще він засвоюється. 

До провідних понять необхідно повертатися для того, щоб процес їх 
формування відбувався по спіралі, проходячи у своєму розвитку декілька 
етапів, рівнів. Ця поетапність формування основних понять є необхідною 
умовою для реалізації таких дидактичних принципів, як доступність і 
системність. Необхідно, щоб сприйняття нового не зводилося до якого-
небудь одного акту, а було процесом, у якому студенти розглядали б 
кожне нове явище або предмет з різних боків, встановлюючи 
різноманіття зв’язків даного об’єкта з іншими, як схожими з ним, так і не 
схожими з ним. 

Технологічний принцип генералізації знань проявляється у 
створенні тезаурусу – понятійного ядра, в якому повинні бути подані 
основні понятійні одиниці. Їх слід систематизувати за елементами 
наукового знання і подавати за різними розділами курсу у вигляді 
списків понять, які відображають віхи його змісту. База дисципліни, 
подана у такому вигляді, засвоюється студентами як система знань. Такі 
списки сприяють об’єктивізації методологічного знання, роблять його 
предметом свідомого засвоєння. 

Тезаурус містить набір (список) понять, термінів із заданими 
смисловими відносинами між ними. Елементами, між якими 
встановлюються семантичні відповідності, є дескрипторами, які мають 
форму слів чи словосполучень. Перелік дескрипторів у тезаурусах може 
бути впорядкованим за алфавітним і систематичним принципом. Кожна 
словникова стаття тезауруса, окрім основного елемента, може містити 
посилання на інші дескриптори чи поняття, які знаходяться з даним 
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дескриптором у співвідношеннях з родовою, видовою, асоціативною, 
синонімічною або з іншою залежністю. 

З принципу генералізації знань випливає принцип 
взаємопов’язаності, логізації знань, який передбачає розгляд сукупності 
стійких зв’язків, які забезпечують цілісність об’єкта вивчення. Здоровий 
глузд підтверджує, що вивчати слід не ізольовані крихти, а узгоджені 
розділи. Те, що взаємопов’язане, легше вивчається і легше утримується. 

Цей принцип покладений в основу встановлення міжпредметних 
зв’язків. За модульної побудови курсів, через встановлення зв’язків між 
модулями, досягається належна науковість змісту, яка проявляється не 
стільки у чіткому викладі, скільки в логічно правильній послідовності і 
систематичності побудови системи його внутрішніх взаємозв’язків. 

До основного визначення методики внутрішньопредметного 
структурування відносять логічну структуру навчального матеріалу як 
сукупність стійких і впорядкованих логіко-дидактичних зв’язків між 
його елементами. Наявність логіко-дидактичного зв’язку між будь-якими 
двома елементами навчального матеріалу означає, що вивчення 
(засвоєння) одного елемента базується на знанні другого елемента, тобто 
потребує попереднього його засвоєння. 

З технологічної точки зору внутрішньопредметне структурування 
може втілюватися у структурно-логічних схемах, тобто у зображенні за 
допомогою графів системи логіко-дидактичних зв’язків між елементами з 
провідного напрямку взаємозв’язків. Інформація акумулюється не лише в 
системі, а й під час упорядкування її функціональних частин та елементів. 
Чим чіткіша ієрархія логічної конструкції, тим вища її інформативність. 

Принципи системи інтенсивного навчання з використанням 
електронних засобів зв’язку – система вимог, якими повинен керуватися 
викладач, проектуючи і реалізовуючи процес навчання. 

Виділяємо чотири групи принципів: методологічні (загальні) 
принципи, принципи проектування мети і змісту навчання, принципи 
проектування навчального процесу і дидактичної системи та додаткові 
(традиційні) принципи. 

Методологічні (загальні) принципи становлять: принцип гуманізації 
навчання (інтереси особи як елемента соціуму – в основі навчання); 
принцип науковості (вимагає справжньої об’єктивності вивчення явищ); 
принцип системності, який забезпечує системний підхід у навчанні; 
принцип розвитку (все удосконалюється і розвивається); принцип 
конкретності істини (що добре в одних умовах, неприпустимо в інших); 
принцип комплексної інформатизації навчання вимагає повної 
інформатизації діяльності викладача і студента. 

Принципами проектування мети і змісту навчання є: принцип 
відповідності мети і змісту навчання вимогам Державних освітніх 
стандартів; принцип генералізації передбачає концентрацію змісту 
навчання навколо провідних ідей, принципів і закономірностей науки, на 
якій базується дисципліна; принцип історизму вимагає розкриття 
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передісторії, стану і тенденцій розвитку змісту навчання; принцип 
цілісності і комплексності (навчальна дисципліна має зберігати і 
відображати цілісність наукового знання, на якому вона побудована). 

Принципи проектування навчального процесу і дидактичної 
системи складають: принцип відповідності дидактичного процесу і 
дидактичної системи закономірностям навчання, що є першоосновою 
інтенсивного дидактичного процесу; принцип провідної ролі 
теоретичних знань; принцип єдності навчальної, виховної і розвиваючої 
функцій навчання; принцип стимулювання і мотивації позитивного 
ставлення студентів до навчання; принцип проблемності забезпечує 
набуття досвіду творчої діяльності на основі вирішення проблемних 
ситуацій; принцип поєднання колективної навчальної роботи з 
індивідуальним підходом, який вимагає формування досвіду 
індивідуальної і колективної діяльності студентів, застосувати 
індивідуальні і колективні форми навчання; принцип поєднання 
абстрактного мислення з наочністю. 

Додаткові принципи (традиційні): свідомості, активності і 
самостійності студентів за керівної ролі викладача; систематичності і 
послідовності навчання; доступності; міцності оволодіння змістом. Ці 
принципи досить повно висвітлені в літературі як традиційні принципи 
дидактики.  

Висновком з даного дослідження може бути застереження, що 
проектування змісту інтенсивного навчання є ефективним, якщо, по-
перше, створені проекти не вимагають додаткових ресурсів; по-друге, їх 
можна застосувати іншим викладачам, не зважаючи на досвід і 
педагогічну майстерність; по-третє, є потенційні можливості для 
зниження витрат на його використання без втрати якості роботи. 
Перспективами подальших досліджень є уточнення сутності змісту 
інтенсивного навчання та його компонентів, виділення етапів створення 
проекту змісту інтенсивного навчання. 
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Стрельніков В. Ю. Проектування змісту навчання з метою його 

інтенсифікації  
Автор розглядає принципи: цільового призначення інформаційного 

матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і особистих 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 56

дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу; відносної 
самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; 
оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; 
методологічні (загальні) принципи, принципи проектування мети і змісту 
навчання, принципи проектування навчального процесу і дидактичної 
системи та додаткові, або традиційні принципи. 

Ключові слова: система інтенсивного навчання, принцип, змістовий 
модуль, елемент модуля. 

 
Стрельников В. Ю. Проектирование содержания обучения с 

целью его интенсификации 
Автор рассматривает принципы: целевого предназначения 

информационного материала; объединения комплексных, 
интегрирующих и личностных дидактических целей; полноты учебного 
материала; относительной самостоятельности элементов модуля; 
реализации обратной связи; оптимальной передачи информационных и 
методических материалов; методологические (общие) принципы, 
принципы проектирования цели и содержания обучения, принципы 
проектирования учебного процесса и дидактической системы и 
дополнительные, или традиционные принципы. 

Ключевые слова: система интенсивного обучения, принцип, 
содержательный модуль, элемент модуля. 

 
Strelnikov V. Designing Training Content for its Intensification 
The author considers principles: target mission of an information 

material; a combination of the complex, integrating and personal didactic 
purposes; completeness of a teaching material; relative independence element 
of the module; feedback realizations; optimum transfer of information and 
methodical materials.  

There are four principles of intensive learning: methodological 
(common) principles, principles of projecting, principles of projecting learning 
process, didactic systems and traditional principles. 

Methodological (common) principles are: the principle of humanization 
of education; scientific principle; the principle of consistency that provides a 
systematic approach in studying; the principle of  improvement; the principle 
of comprehensive informatization of education requires full informatization of 
a teacher and a student. 

The principles of projecting objectives and content of education include 
the correspondence of principle aim and content of training requirements of 
state educational standards; generalization of the principle of concentration 
provides training content around the leading ideas, principles and laws of 
science, which is based on discipline; the principle of historicism requires 
disclosure of background, status and trends of training content.  

The principles of educational process and didactic system are: the 
principle of correspondence didactic process and didactic training system; the 
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principle of the leading role of theoretical knowledge; the principle of unity of 
academic, educational and developing functions of training; the principle of 
students’ stimulating and motivating a positive attitude to learning; problematic 
principle provides an experience of creative activities based on solving of a 
problem; collective principle of combining academic work with an individual 
approach; the principle of combining abstract thought with the evidence. 

Additional principles (traditional): consciousness, activity and 
independence of students; consistency and systematic of studying; 
accessibility; acquirement of a content. These principles are wide used in the 
literature as the traditional principles of didactics. They are optional in the 
system of intensive studying. The requirements arising from the previously 
mentioned principles are established in the additional principles too. 

Key words: system intensive learning, a principle, the substantial 
module, the element of the module. 
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В. В. Теплинська 

 
ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ  
«МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ» 

 
Сучасний етап розвитку наук про людину характеризується 

підвищенням інтересу до проблеми міжособистісних стосунків людей і 
особливо до взаємин підростаючого покоління. Ситуація сьогодення у 
суспільстві ставить проблему позитивних міжособистісних стосунків учнів 
навчальних закладів у ряд найгостріших педагогічних та психологічних 
проблем. Потреба у її вивченні і вирішенні є очевидною, оскільки відносини 
між дітьми в силу різних причин (часткова заміна безпосереднього контакту 
з однолітками на спілкування у соціальних мережах, надмірна захопленість 
комп’ютерними іграми, зростаючий потік інформації, споглядання 
жорстокості по телебаченню та у реальному житті, дефіцит позитивних 
емоцій та ін.) на сьогоднішній день стали значно напруженішими, про що 
говорять численні факти в ЗМІ, публікаціях. 

Проблема міжособистісних стосунків вивчаласть у різних аспектах. 
Дослідженню сутності, змісту та структури міжособистісних стосунків 
присвячені роботи О. Киричука, А. Митрофанової-Керсанової, М. Обозова, 
В. Шибанової та ін. Вивченням міжособистісних стосунків як специфічного 
виду діяльності займалися В. Абраменкова, О. Асмолов, О. Леонтьєв, 
Є. Суботський, як засобів комунікації – М. Єннікеєва, В. Зацепін, 
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Л. Новікова та ін.. Емоційна основа міжособистісних стосунків стала 
предметом наукових розробок Г. Андрєєвої, Л. Божович, Я. Коломинського, 
О. Лутошкіна, В. Мясищева, І. Омельченко, П. Якобсона та ін. Структурно-
динамічні аспекти міжособистісних стосунків, зокрема зв’язок самооцінки і 
соціометричного статусу, вивчались М. Боришевським, М. Гінзбургом, 
Л. Зеленьковою, Р. Лебедєвим, О. Потаповою та ін. Психологічні труднощі 
міжособистісного спілкування досліджувались Є. Цукановою. Різні аспекти 
взаємовідносин у колективі відображені у працях Я. Коломинського та ін. 
Проте, при такій зацікавленості окресленою проблематикою, питання, що 
стосуються провідних понять проблеми міжособистісних стосунків, 
досліджені недостатньо й потребують подальшого вивчення. 

Метою статті є аналіз наукових підходів до визначення поняття 
«міжособистісні стосунки» у психолого-педагогічній літературі.  

Ключовим поняттям обраного нами напряму наукового пошуку є 
поняття «міжособистісні стосунки». Родовим по відношення до нього є 
поняття «стосунки». Зазначимо, що у психолого-педагогічній літературі 
поряд з поняттям «стосунки» як синонімічні використовуюсться поняття 
«відношення», «відносини», «взаємовідносини (взаємини)». Однак 
відповідно до норм сучасної української літературної мови є специфіка 
вживання кожної із вказаних лексем. 

Так, слово відношення є міждисциплінарним і вживається у 
значеннях: «відношення арифметичне, геометричне, математичне, 
граматичне, синтаксичне, причинове, обставинне, рівності, тотожності, 
еквівалентності, процентне, вартісне».  

Термін відносини прийнято застосовувати щодо суспільства, держав, 
колективу. Зазначене слово може вживатися у наступних сполученнях: 
відносини дружні, товариські, добрі, добросусідські, ворожі, сімейні, 
патріархальні, офіційні, ділові, господарські, ринкові, економічні, 
службові, майнові, товарні, дипломатичні, політичні, правові, міжнародні.  

Для позначення особистих зв’язків між людьми або суспільними 
групами вживається слово стосунки. 

Поняття взаємовідносини (взаємини) вживається переважно тоді, 
коли мова йде про взаємні стосунки між людьми [1, с. 68–69]. 

У «Новому словнику української мови» поняття відносини трактується 
як «стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь; ставлення, прояв 
почуттів». У той самий час поняття стосунки трактується як «взаємини, 
зв’язки, які виникають між людьми в процесі спілкування» [2, с. 314]. Тобто 
поняття стосунки, відносини і взаємини виступають як взаємозамінні. 

Тлумачення поняття стосунки через поняття відносини і навпаки 
знаходимо у працях ряду мовознавців. Так, С. Головащук, Л. Гумецька, 
С. Єрмоленко, А. Івченко, Л. Ващенко під стосунками розуміють 
відносини, особистісні зв’язки між людьми в процесі спілкування. 
Натомість І. Білодід, В. Бусел, І. Сахно, М. Сахно, О. Сербенська, 
В. Яременко трактують поняття стосунки як взаємини, зв’язки, які 
виникають між людьми в процесі спілкування. 
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Як бачимо, з огляду на норми вживання слів в українській мові 
серед зазначених понять найбільш доцільними щодо вживання в 
контексті особистісного спілкування є лексеми стосунки і 
взаємовідносини (взаємини). Вживання слова відносини має певну 
специфіку, однак є допустимим. У психолого-педагогічній літературі 
вказані поняття вживаються як синонімічні. 

Розглянемо поняття міжособистісні стосунки (відносини, взаємини). 
У вітчизняній психології та психології ближнього зарубіжжя 

проблема міжособистісних стосунків почала досліджуватись порівняно 
недавно (з кінця 50-х – початку 60-х років ХХ ст.) і розглядалося як вид 
соціальних стосунків. 

Соціальні стосунки – це відносини між групами людей та індивідами, 
які займають певне положення у суспільстві, мають відповідний статус і 
соціальні ролі [3, с. 492]. Такі стосунки мають об’єктивний характер і не 
залежать від симпатій чи антипатій. Соціальні стосунки будуються на 
основі певної позиції, яку посідає кожна людина у суспільстві. Тому такі 
стосунки об’єктивно зумовлені й мають безособистісний характер. Суть 
соціальних стосунків полягає не у взаємодії конкретних особистостей, а у 
взаємодії конкретних соціальних ролей. 

Специфіка міжособистісних стосунків полягає у тому, що вони 
формуються під впливом безпосередніх умов життя людей, є емоційно 
забарвленими і суб’єктивно значущими для особистості», а термін 
«міжособистісні» вказує на їх взаємну спрямованість [4, с. 7].  

Одними з перших науковців, хто зацікавився проблемою 
міжособистісних стосунків, був О. Лазурський, який розглянув стосунки 
людини як структурні компоненти ососбистості. В. Мясищев продовжив 
розробку даної проблеми і висунов ідею розуміння суб’єктних стосунків 
як «змістового зв’язку» людини з оточуючими світом [5]. 

Окреслимо основні підходи до визначення поняття «міжособистісні 
стосунки». 

Н. Обозов під міжособистісними стосунками розуміє усвідомлені 
взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно переживаються, в основі яких 
лежать різноманітні емоційні стани і психологічні особливості людей, які 
взаємодіють [4, с. 5]. 

І. Сайтарлі дає наступне визначення: «міжособистісні стосунки – це 
взаємозв’язки, які суб’єктивно переживаються, об’єктивно проявляються 
в характері та способах взаємного впливу людей у процесі спільної 
діяльності та спілкування [6]. 

Схоже трактування знаходимо у працях А. Петровського, 
М. Ярошевського, які під міжособистісними стосунками розуміють 
«взаємозв’язки між окремими людьми (групами людей), які об'єктивно 
виявляються в характері і способах взаємних впливів людей один на 
одного в процесі різних видів спільної діяльності, зокрема спілкування, 
та суб’єктивно переживаються і оцінюються ними [7, с. 198].  
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Г. Васянович трактує міжособистісні стосунки як безпосередні 
зв’язки й відносини, що складаються в реальному житті між індивідами, 
емпіричні стосунки людей у їхньому реальному спілкуванні [8, с. 195].  

Л. Лепихова під міжособистісними відносинами розуміє стосунки, 
що ґрунтуються на взаємній готовності суб’єктів до певного типу 
неформальної взаємодії і спілкування, супроводжуються почуттям 
симпатії – антипатії та можуть бути оцінними й дієвими, тобто 
реалізуватися у взаємодії [9, с. 71].  

У роботах В. Куніциної, Н. Казаринової міжособистісні стосунки 
розглядаються як «система установок, взаємних орієнтацій і очікувань 
людей відносно один одного, обумовлених змістом і організацією 
спільної діяльності, цінностями, на яких засноване їх спілкування» [10, 
с. 194]. Зазначені науковці наголошують на тому, що міжособистісні 
стосунки передбачають взаємодію на протязі достатньо тривалого 
проміжку часу і при цьому виступають як «взаємні орієнтації, що 
розвиваються та кристалізуються у індивідів, які знаходяться у 
тривалому контакті» [10, с. 195].  

Б. Ананьєв трактує міжособистісні стосунки як «процес пізнання 
учасниками спілкування один одного, саморегуляції вчинків людини з 
урахуванням отриманих знань, перетворення внутрішнього світу» [11]. 

Таке розуміння феномену міжособистісних стосунків передбачає 
здійснення рефлексії суб’єктами міжособистісної взаємодії й 
перетворення свого внутріішнього світу відповідно до здійсненої 
рефлексивної діяльності. Отже, у даному визначенні підкреслюється 
вийняткова роль міжособистісних стосунків у формуванні особистості. 

У роботах Я. Коломинського зазначене поняття тлумачиться як 
специфічний вид ставлення людини до людини, що надає можливість 
безпосереднього (чи опосередкованого технічними засобами) 
одночасного чи відтермінованого особистісного ставлення у 
відповідь [12, с. 33]. Уточнення Я. Коломинського щодо можливості 
опосередкування міжособистісних стосунків технічними засобами, на 
нашу думку, є надзвичайно актуальним, оскільки в епоху коп’ютеризації, 
великої кількості інтернет-сервісів, призначених для спілкування 
міжособистісні стосунки можуть будуватися не лише в процесі 
безпосередньої взаємодії членів суспільства. 

Як бачимо, вищезазначені дефініції не суперечеть, а доповнюють і 
уточнюють одна одну. 

На основі аналізу підходів до визначення поняття «міжособистісні 
стосунки» можна виділити ряд суттєвих рис даного феномена. Отже, 
міжособистісні стосунки: 

 це взаємозв’язки між людьми; 
 реалізуються у взаємодії і спілкуванні; 
 носять міжсуб’єктний характер; 
 передбачають міждсуб’єктну взаємодію на протязі тривалого 

проміжку часу; 
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 є емоційно-забарвленими та суб’єктивно значущими для 
особистості.  

Таким чином, аналіз поняття «міжособистісні стосунки» показав, 
що у психолого-педагогічній літературі поряд з зазначеним поняттям як 
семантично ідентичні уживаються поняття «міжособистісні відносини» 
та «міжособистісні взаємини (взаємовідносини)». Беручи до уваги 
розглянуті наукові підходи до визначення зазначеного поняття ми 
тлумачимо міжособистісні стосунки як усвідомлені взаємозв’язки між 
людьми, які реалізуються у міжсуб’єктній, інтерактивній взаємодії, 
спілкуванні, є емоційно-забарвленими та суб’єктивно значущими для 
особистості.  
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Теплинська В. В. Дефініційний аналіз поняття «міжособистісні 
стосунки» 

У статті обґрунтована актуальність проблеми міжособистісних 
стосунків, здійснено аналіз різних аспектів зазначеної проблеми. 
Представлений дефініційний аналіз поняття «міжособистісні стосунки». 
Розглянуто особливості вживання термінів «відношення», «відносини», 
«стосунки», «взаємовідносини (взаємини)» в сучасній українській мові, 
вимоги до їх коректного використання відповідно до норм сучасної 
української літературної мови, а також проаналізовано специфіку 
вживання зазначених понять у психолого-педагогічній літературі. 
Здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття 
«міжособистісні стосунки» в психолого-педагогічній літературі. 
Виділено і узагальнено суттєві риси міжособистісних стосунків, 
розглянуто їх специфічні особливості як виду соціальних стосунків. У 
статті представлено авторське тлумачення феномена міжособистісних 
стосунків і надана його дефініція. 

Ключові слова: стосунки, міжособистісні стосунки, місуб’єктна 
взаємодія. 

 
Теплинская В. В. Дефиниционный анализ понятия 

«межличностные отношения» 
В статье обоснована актуальность проблемы межличностных 

отношений, осуществлен анализ различных аспектов указанной 
проблемы. Представлен дефиниционный анализ понятия 
«межличностные отношения». Рассмотрены особенности употребления 
ряда терминов, синонимичных понятиям «отношения» и 
«взаимоотношения» в современном украинском языке, требования к их 
корректному использованию в соответствии с нормами современного 
украинского литературного языка, а также проанализирована специфика 
употребления указанных понятий в психолого-педагогической 
литературе. Осуществлен анализ научных подходов к определению 
понятия «межличностные отношения» в психолого-педагогической 
литературе. Выделены и обобщены существенные черты межличностных 
отношений. Рассмотрены их специфические особенности как вида 
социальных отношений. В статье дано авторское толкование феномена 
межличностных отношений и предоставлена его дефиниция. 

Ключевые слова: отношения, межличностные отношения, 
межсубъектное взаимодействие. 

 
Teplinskа V. The Definitional Analysis of the Notion of 

«Interpersonal Relations» 
The article substantiates the relevance of research of the problem of 

interpersonal relations. The analysis of the various aspects of research of 
multi-faceted problem of interpersonal relations is represented. The 
definitional analysis of the concept "interpersonal relations" is presented in the 
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submitted article. The specific characteristics of the use of a number of terms 
synonymous with "relationships" and "interpersonal relations" in the modern 
Ukrainian language are represented. The article is describes requirements for 
their correct use in accordance with the norms of modern Ukrainian literary 
language. The most appropriate terms for using in the context of the study of 
interpersonal relations are selected. The specifics of the using of concepts 
"relationships", "interpersonal relations" and their synonyms in psychological 
and pedagogical literature is also analyzed in the represented article. The 
scientific approaches to the definition of the term "interpersonal relationships" 
in psychological and pedagogical literature are described, analyzed and 
generalized. The specific characteristics of interpersonal relationships as a 
form of social relations are considered in the submitted article. The essential 
features of interpersonal relationships are obtained and summarized. The 
article gives the author's interpretation of the phenomenon of interpersonal 
relationships, and provided the definition of the concept "interpersonal 
relations". 

Key words: relationships, interpersonal relations, intersubjective 
interaction. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

ТА ПРОПАГАНДИ 
 

УДК 00.004-1082 
 
А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко 

 
ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  

У СВІТЛІ ВИМОГ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 

У умовах швидкозмінного інформаційного суспільства нагальною є 
проблема оновлення знань, підвищення професійного рівня фахівців. 
Вона вирішується завдяки створенню системи неперервної освіти. Ідею 
про неперервність освіти деякі дослідники знаходять ще в Аристотеля, 
Сократа, Платона, Конфуція, Сенеки, джерелом якої є релігійно-
філософські уявлення і вчення про постійне духовне вдосконалення 
людини. Попередником сучасних поглядів на неперервну освіту 
вважається Я. Коменський, який зазначав, що кожний вік підходить для 
навчання і в людини в житті взагалі немає іншої мети, крім навчання.  

Неперервна освіта розвивалася, з одного боку, як педагогічна 
концепція, а з іншого – як феномен практики. Метою неперервної освіти є 
становлення й розвиток особистості як у періоди її фізичного і соціально-
психологічного дозрівання, розквіту й стабілізації життєвих сил та 
здібностей, так і в періоди старіння організму, коли на перший план 
висувається завдання компенсації сил і можливостей, що втрачаються.  

Метою сучасних освітніх технологій є вдосконалення внутрішнього 
предметного світу (самосвідомості) суб’єкта як творчого діяча: 
«формування особистості», «формування діяльності» та «формування 
компетентності». Звідси завдання вишу – створення освітнього простору 
й особистісно-розвивального середовища для самоорганізації сфери 
свідомості, мислення й діяльності.  

В даному контексті вагоме значення має особистість педагога, його 
педагогічна майстерність, професіоналізм, впровадження інноваційних 
технологій у практику ВНЗ. Інноваційні технології є основою 
формування навчально-пізнавальних умінь. В сучасній педагогічній 
науці виокремлюється два шляхи розвитку теорії навчання: 

 удосконалення моделі традиційного навчання; 
 запровадження інновацій у навчальному процесі, де основне місце 

займає особистість учня, студента, їхня здатність оволодівати новими 
знаннями на основі формування критичного мислення, розвитку творчих 
здібностей, вивчення ціннісних смислів, розвитку самостійності і т.д.  

В умовах сучасного науково-технічного розвитку, в ситуації 
швидкої зміни техніки і технологій випускник ВНЗ, майбутній фахівець 
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повинен швидко адаптуватись на ринку праці, постійно підвищувати 
рівень професійної компетентності. Тому на сучасному етапі розвитку 
вищої школи актуальною є проблема створення системи навчання, що 
повинна включати такі інноваційні технології, які б забезпечували 
відповідний рівень мобільності спеціаліста, який здатний швидко 
оволодіти професійними знаннями, вміннями, навичками і за 
необхідності перекваліфікуватись. 

Сучасна освіта, під впливом науково-технічного прогресу та 
інформаційного буму, вже досить таки тривалий час перебувають у стані 
неперервного організаційного реформування та переосмислення 
усталених психолого-педагогічних цінностей. Реформа економіки, 
перехід її на ринкову основу, виникнення нових суспільних відносин 
передбачає істотні зміни в системі освіти, спонукає її до формування 
раціональних моделей професійної освіти на основі соціального, 
колективного чи індивідуального замовлення на освітні послуги. 
Проблема професійної підготовки майбутніх вчителів є вкрай 
актуальною. В умовах рівневої системи підготовки фахівців, 
упровадження нових освітніх стандартів вимагає пошуку нових, 
інноваційних технологій навчання, спрямованих на формування 
професійно-педагогічної компетентності у майбутніх фахівців. 

Аналіз основних досліджень, що присвячені проблемі інноваційних 
технологій в умовах неперервної освіти свідчить про інтерес до неї 
багатьох науковців. Теоретичні та практичні аспекти нових технологій 
навчання розроблені в роботах таких вчених, як: В. Беспалько, 
М. Виноградова, І. Дичківська, О. Єльникова, М. Кларін, В. Мартинюк, 
О. Пєхота, О. Пометун, Р. Реванс, Г. Селевко, М. Скрипник, І. Смолюк, 
В. Терещенко та інші вітчизняні та зарубіжні вчені. 

Необхідність впровадження інновацій в освіті зумовлена 
входженням України в європейський освітній простір, впровадженням 
європейських норм і стандартів в освіті, постійною зміною змісту 
навчальних дисциплін, пошуком нових форм навчання, входженням ВНЗ 
у ринкові відносини, створенням системи неперервної освіти. 
Педагогічні інновації – результат творчого пошуку оригінальних, 
нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Це можуть 
бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи 
виховання, нестандартні підходи в управлінні [8, с. 45]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу визначити 
структуру інноваційної педагогічної діяльності, яка складається з таких 
компонентів: мотиваційного, креативного, технологічного, 
рефлексивного, функціонального [4, с. 5]. 

На сьогодні спостерігається посилення уваги до інноваційних 
технологій, що пов’язано з запровадженням системно-діяльнісного 
підходу, реалізацією особистісно-орієнтованого навчання, необхідністю 
вилучити малоефективні вербальні способи передачі знань. О. Бугрій 
вважає, що «педагогічна технологія – це модель професійної підготовки, 
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в межах якої ставиться мета і досягається конкретний потенційно 
відтворюваний результат шляхом використання певних видів, форм, 
методів навчання, оперування однотипним змістом; це чітко 
організована, продумана в усіх деталях модель спільної діяльності 
викладача і студентів, що містить цілепокладання, планування, 
організацію, підведення підсумків цієї діяльності» [1, с. 225]. 

Технологія відрізняється від методик відтворюваністю і стійкістю 
результатів. Будь-якій освітній технології властиві керованість, 
цілеспрямованість, планування, поетапна діагностика, варіювання засобів і 
методів навчання, корекція результатів. Освітні технології повинні 
гарантувати досягнення певного рівня навчання, бути ефективними за 
результатами і оптимальними в часі, витратах сил і засобів. Серед 
сучасних інноваційних технологій навчання найбільш актуальними є 
технології комп’ютерного, інтерактивного, дистанційного, модульного, 
проблемного, розвивального, ігрового навчання [7, с. 42–56]. 

Серед розмаїття інноваційних технологій навчання також слід 
виокремити технології контекстного, позиційного та родієвого навчання. 
Основні положення технології контекстного навчання розкриває 
А. Вербицький. Доведено, що у традиційній дидактиці на основі 
класичної раціональності відбувається відрив знання від контексту його 
виникнення, породжується безликість його суб’єктивності, 
ускладнюється утворення смислів індивідуального буття.  Контекст, за 
визначенням А. Вербицького, «це система внутрішніх і зовнішніх умов 
життя й діяльності людини, яка впливає на сприймання, розуміння і 
перетворення нею конкретної ситуації, надаючи смисл і значення їй як 
цілому та її компонентам» [2, с. 31]. Він зазначає, що контекстне 
навчання необхідно відносити до освітніх технологій, завдання яких 
полягає в оптимізації викладання і учіння із опорою не на процеси 
сприймання або пам’яті, а, перш за все, на творче, продуктивне 
мислення, поведінку, спілкування. Джерелами контекстного навчання 
вважаються: діяльнісна теорія засвоєння соціального досвіду; теоретичне 
узагальнення практичного досвіду «активного навчання»; 
змістовноутворююча категорія «контекст», що відображає вплив 
предметного й соціального контекстів майбутньої професійної діяльності 
студента на процес і результати його навчальної діяльності. Застосування 
контекстного навчання для формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх вчителів дає змогу сформувати такі 
професійні якості, як: активність, цілеспрямованість, стресостійкість; 
підвищити мотивацію; налаштуватися на самостійний пошук вирішення 
проблеми; вчить аналізувати ситуацію, а не користуватися готовими 
варіантами відповідей; використовувати на практиці теоретичний 
матеріал; підготувати майбутнього фахівця до вирішення проблем у 
професійній діяльності. 

З метою максимальної концентрації пізнавальної діяльності у 
просторі змісту предмета, що вивчається, посилення особистісної 
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взаємодії викладачів і студентів, зняття напруження, пов’язаного із 
формальними аспектами навчання у вищому навчальному закладі, 
доцільно використати модель позиційного навчання. Технологія 
позиційного навчання тільки знаходить своїх прихильників, серед яких 
М. Веракса, Т. Бугайова. Перший етап професійного розвитку студентів 
має полягати в організації колективно розподіленої діяльності. Беручи в 
ній участь, студент знайомиться з можливостями застосування засобів 
аналізу предметного змісту в зовнішньому плані. На другому етапі 
діяльність набуває індивідуального характеру, що передбачає засвоєння 
всієї системи засобів із переходом від зовнішнього плану до 
внутрішнього. На третьому етапі здійснюється аналіз освітніх систем, а 
на четвертому – їх проектування. У процесі позиційного навчання 
необхідно вирішити одночасно два завдання: осягнути об’єкт (наукове 
знання) і реалізувати суб’єкт (надати можливість студенту вибудовувати 
власне ставлення до об’єкту і власне судження про нього) [3, с. 78]. 

Особливий вплив на якість підготовки майбутнього фахівця освіти 
має подієва технологія навчання. Науковці переконані, якщо наповнити 
процес підготовки фахівця подіями, які його зацікавлять, то можна 
істотно змінити як сам навчальний процес, так і ставлення до нього 
студента. Науковці одностайні в тому, що будь-якій події передує 
навчальна ситуація, яка потенційно подійна. Оскільки подієвість – не 
жорстко детерміноване, ймовірнісне явище, – можна сказати, що кожна 
подія виникає з навчальної ситуації, але не кожна ситуація 
перетворюється на освітню подію. Важливо це пам’ятати для того, щоб 
уникнути профанації і обезцінення освітньої події, не перетворити її на 
підготовлений захід. Нові цінності, мету і зміст освіти неможливо 
реалізувати лише в безпосередньому педагогічному впливі. Так само, як і 
здатність до самоосвіти й до саморозвитку неможливо сформувати 
шляхом прямої педагогічної дії. Студента не можна примусити бути 
самостійним, самобутнім, самодіючим, неможливо присилувати його 
стати і бути особистістю. Педагог може лише створити особливі умови, 
за яких у студента дійсно з’явиться можливість самому досягнути 
професійної зрілості.  

У вищій освіті нині застосовуються також і ефективні інноваційні 
методи професійного навчання, як: аудіовізуальний, проблемний 
(проблемно-пошуковий), ситуативний (кейс-метод), брейнстормінг 
(мозковий штурм), робота в малих групах, ділова (рольова) гра, діалог 
Сократа (Сократів діалог), займи позицію, PRES-формула (від англ. 
Position-Reason-Explanation or Example-Summary), навчальний полігон, 
дерево рішень, дебати, дискусія із запрошенням фахівців, моделювання, 
метод проектів, метод інтерв’ю (інтерв’ювання) та консультування, 
навчаючи вчуся, аналіз помилок (колізій, казусів), коментування та 
оцінка (або самооцінка) дій учасників, майстер-класи, тренінги 
індивідуальні та групові та інші [6, с. 53]. 
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Основні напрямки підготовки сучасного спеціаліста полягають у 
поглибленні спеціалізації, опануванні міжгалузевих знань та їх 
застосуванні; впровадженні технічних досягнень у професійну 
діяльність, зокрема комп’ютерних засобів і програмних розробок, в 
оволодінні кількома іноземними мовами, але головною навичкою будь-
якого спеціаліста сьогодні має стати навичка самостійного постійного 
навчання протягом усього життя, вміння вільно орієнтуватися у 
динамічно змінюваному інформаційному та законодавчому просторі, 
здобувати потрібну інформацію, виконувати професійні завдання з 
використанням набутого вітчизняного та зарубіжного практичного 
досвіду, виявляти творчість у вирішенні складних професійних проблем і 
ситуацій. Одним із пріоритетних напрямів сучасної науково-методичної 
та навчально-методичної діяльності української вищої школи на її шляху 
до євроінтеграції та гармонізації національних і міжнародних освітніх 
стандартів у контексті Болонського процесу є розроблення, 
впровадження й удосконалення інноваційних методик підготовки 
спеціалістів у ВНЗ України на основі передового зарубіжного і 
вітчизняного досвіду. Інноваційні підходи до навчання, реалізовані у 
перспективних методиках, у свою чергу, покликані стимулювати 
подальший пошук нових, ще більш ефективних і досконалих навчальних 
моделей і технологій, методів і форм роботи. Модернізація навчального 
процесу на основі впровадження інноваційних методів і прийомів у 
практику викладання є важливою передумовою створення й підтримання 
в житті кожного ВНЗ того особливого інноваційного середовища, в 
якому панує сприятлива атмосфера для постійного творчого пошуку, 
продукування і реалізації оригінальних (авторських і колективних), 
принципово нових ідей (наукових, управлінських, педагогічних) та їх 
реалізації [5, с. 77]. 
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Ігнатуша А. Л., Ляшенко К. І. Підходи до підготовки майбутніх 
вчителів у світлі вимог сучасної освіти 

У статті розкрито підходи до підготовки майбутніх педагогічних 
кадрів до професійної діяльності, враховуючи сучасні тенденції освіти. 
Розкрито значення інноваційних технологій в умовах неперервної освіти, 
представлено сутнісні характеристики технологій сучасної освіти. 
Визначені джерела контекстного навчання, шляхи розвитку теорії 
навчання, а також подана структура інноваційної педагогічної діяльності. 
Представлено ефективні інноваційні методи професійного навчання. 
Схарактеризовано напрями сучасної науково-методичної та навчально-
методичної діяльності української вищої школи на її шляху до 
євроінтеграції та гармонізації національних і міжнародних освітніх 
стандартів у контексті Болонського процесу. 

Ключові слова: інноваційні технології, професійне навчання, 
європейські норми, розвиток студентів. 

 
Игнатуша А. Л., Ляшенко Е. И. Подходы к подготовке будущих 

учителей в свете требований современного образования 
В статье раскрыто подходы к подготовке будущих педагогических 

кадров к профессиональной деятельности, учитывая современные 
тенденции образования. Раскрыто значение инновационных технологий в 
условиях непрерывного образования, представлены сущностные 
характеристики технологий современного образования. Определены 
источники контекстного обучения, пути развития теории обучения, а 
также представлена структура инновационной педагогической 
деятельности. Представлены эффективные инновационные методы 
профессионального обучения. Охарактеризовано направления 
современной научно-методической и учебно-методической деятельности 
украинской высшей школы на пути к евроинтеграции и гармонизации 
национальных и международных образовательных стандартов в 
контексте Болонского процесса. 

Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональное 
обучение, европейские нормы, развитие студентов. 

 
Ihnatusha A., Lyashenko К. Approaches to Training Future 

Feachers in Light of Requirements of Modern Еducation 
The article describes approaches to training future teaching staff to the 

profession, given the current trends in education. Reveals the importance of 
innovative technologies in terms of lifelong learning presents the essential 
characteristics of modern education technologies. Identified sources of 
contextual learning, ways of learning theory and composition of the innovative 
educational activities. Presented effective innovative methods of training. 
Authors determined areas of modern scientific methods and teaching activities 
of Ukrainian higher education on its path to European integration and 
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harmonization of national and international educational standards in the 
context of the Bologna process. 
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standards, the development of students. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Становлення української державності, інтеграція в європейське 
співтовариство, створення і реалізація національної ідеї, побудова 
громадянського суспільства передбачає орієнтацію на пріоритети 
духовності і моралі. В означеному процесі особливе значення посідає 
проблема оновлення системи вищої освіти як провідного осередку 
духовної культури нації.  

Освітня парадигма сучасного ВНЗ повинна спрямовуватись на 
формування у студентів відчуття національної гідності за свою країну, 
причетності до славетного українського народу. Молодь повинна 
осмислено орієнтуватися на ідеали добра і краси, правди і 
справедливості, милосердя та людської гідності. Одвічні цінності мають 
стати внутрішнім мотивом діяльності та ядром духовного світу людини, 
що об’єднують почуття, думки, волю в єдине ціле. 

З огляду на багатогранність та багатовимірність проблема 
духовного становлення особистості знайшла своє відображення у низці 
гуманітарних наук. Так, поняття духовності знайшло відображення у 
наукових положеннях філософів, які розглядають духовність як сферу 
осмислення дійсності (В. Баранівський, Л. Сохань, Л. Олексюк, 
В. Сугатовський, В. Шердаков); психологів, які аналізують психологічні 
витоки духовних цінностей (І. Бех, О. Зеліченко, Г. Костюк); педагогів, 
які досліджують сутність духовного розвитку особистості, педагогічні 
умови духовного-морального виховання студентів – О. Брежнева, 
О. Марусенко, Л. Москальова, Н. Письменна, Г. Шевченко Т. Шклярова 
[2]. Дослідження наукового доробку вітчизняних і закордонних вчених 
переконує у необхідності створення теоретично обґрунтованої і 
методично насиченої системи духовно-морального виховання 
особистості студента. Наше дослідження ґрунтується на твердженні 
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Г. Шевченко за яким: «Духовно-моральне виховання студентів є 
пріоритетним напрямком у виховній роботі інституту. Воно спрямоване 
на підвищення статусу духовності й моральності у всій системі 
навчально-виховної діяльності ВНЗ й має на меті формування духовності 
як фундаментальної якості особистості, що визначає її позицію, 
поводження, ставлення до себе й навколишнього світу» [7, с. 3]. 

Водночас аналіз джерельної бази засвідчує недостатню увагу до 
питань впровадження в освітній процес ВНЗ нових засобів виховання 
орієнтованих на морально-духовне зростання сучасного студентства. 
Зокрема це стосується ресурсів мережі як новітнього виміру збереження 
й передачі інформації. Традиційно педагогічна наука приділяє значну 
увагу навчальним можливостям Інтернет простру [6]. Щодо його 
залучення у виховний процес, то спостерігається вкрай скептичне 
ставлення. Зазвичай Інтернет відносять до негативних чинників впливу 
на духовний світ особистості. 

Мета статті полягає у визначенні педагогічного потенціалу 
Інтернет-ресурсів та умови їх використання в якості засобів духовно-
морального виховання студентів ВНЗ. 

В узагальненому значенні засоби виховання – це культурні 
цінності, залучені у педагогічний процес задля вирішення конкретних 
виховних завдань. 

Будь-який об’єкт матеріальної чи духовної культури виконує 
функцію засобу виховання за умови: 

1) з ним пов’язана інформація, необхідна для розвитку 
внутрішнього світу особистості вихованця; 

2) він виділений як предмет засвоєння в образній, наочно-дійовій 
або знаково-сигнальній (усній чи письмовій) формі; 

3) об’єкт разом зі своєю інформацією залучений до спілкування та 
спільної діяльності вихователя й вихованців. 

Кожен об’єкт має свої характеристики: фізичні, хімічні, естетичні 
та ін. Крім об’єктивних характеристик при виконанні функції засобу 
виховання він набуває ще й педагогічних характеристик, 
найважливішими з яких є:  

 повнота інформації про об’єкт;  
 спосіб використання даного засобу вихователем;  
 можливості використання його самими вихованцями в 

майбутньому самовихованні.  
Педагогічні характеристики засобу виховання обумовлені 

об’єктивними і суб’єктивними причинами. Об’єктивно вони є продуктом 
культури й традицій народного виховання, в яких закріплені способи 
передачі духовних цінностей за допомогою вже сформованих засобів 
виховання. 

Суб’єктивні причини обумовлені діяльністю вихователя, який 
конкретизує способи використання засобів виховання у відповідності з 
метою і завданнями та сучасні педагогічні рекомендації і передовий 
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досвід виховання. 
Виховні можливості одиничного засобу виховання обмежені; 

реально вихователь використовує систему засобів виховання. Слід 
зазначити, що багатий набір використовуваних засобів виховання, 
зумовлює ефективність його результату [3, с. 160–169].  

Вибір засобів виховання обумовлюється метою й завданнями 
виховання, методами й формами організації виховного процесу, 
здійснюють певний вплив на всебічний розвиток особистості. Для 
виховання певної якості особистості чи переконання необхідні адекватні 
(відповідні) засоби виховання. 

Засоби виховання є невід’ємною складовою реалізації будь-якої 
форми організації виховного процесу. Наприклад, різноманітні 
позакласні та позашкільні заходи, колективні творчі справи, заняття в 
гуртках, секціях, туризм, художня самодіяльність, різноманітні види 
праці. В них використовується система засобів виховання спроможних 
сприяти виховним впливам на особистість. 

Розв’язання складних пізнавальних і практичних завдань на основі 
власних бажань дозволяє вихованцю тренувати свою волю, 
наполегливість, цілеспрямованість у відповідності з ідеалом. Завдяки 
рефлексії вихованець здатен періодично співставляти результати 
самовиховання з життєвими завданнями і загально усталеними ідеалами. 

У пошуках ефективних засобів духовно-морального виховання 
звертаємось до Інтернет-ресурсів з огляду на їх змістове наповнення, 
легкість доступу, багатоваріантність використання. 

Для того, що стати повноцінним засобом виховання необхідно не 
тільки визначати педагогічний ценз, а й форми організації та методи 
виховання у які його буде залучено. Не є виключенням Інтернет-ресурси, 
які добираються педагогом для використання у виховній роботі 
студентської молоді. 

У дослідженнях проблем духовно-морального виховання студентів 
Л. Москалева зазначає, що робота кураторів зі студентами має 
охоплювати комплекс різноманітних виховних справ, спрямованих на 
поглиблення й удосконалення теоретичної та практичної підготовки 
фахівців у сфері майбутньої професійної діяльності. Науковець 
виокремлює низку основних напрямів роботи: 

 відвідування науково-практичних конференцій, концертів, масових 
вистав, участь у соціальних акціях та аналіз проведених програм; 

 робота з архівними та нормативними документами, 
першоджерелами, навчальними та навчально-методичними посібниками, 
підручниками, додатковою літературою, електронними версіями 
підручників; 

 удосконалення практичних навичок професійної діяльності 
(бесіди, діалоги, дискусії, лекції та семінарські заняття з аналізом 
конкретних педагогічних ситуацій, ситуацій морального вибору, 
тренінгами моральної дії та вчинків тощо); 
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 пошукова, науково-дослідна діяльність у процесі виховання 
морально-етичної культури [4, с. 361]. 

З нашого погляду, реалізації практично кожного із зазначених 
напрямів сприятиме залучення різноманітних Інтернет-ресурсів. До 
таких ресурсів насамперед належать: електронні бібліотеки, віртуальні 
музеї, Інтернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти 
навчальних закладів.  

Сучасні електронні бібліотеки являють собою широкомасштабний 
сервіс на основі документів, що зберігаються у цифровій формі, доступ 
до яких надається через мережу великій кількості користувачів. 

Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що 
дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних 
документів (текст, графіка, аудіо, відео) завдяки глобальним мережам 
передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді. 

Крім електронних документів об’єктами опрацювання в 
електронній бібліотеці є також бази даних, мапи, карти користувача, 
посилання на інші електронні бібліотеки тощо. 

До основних функцій електронної бібліотеки належать: 
 задовольняти інформаційні потреби користувачів (суспільства); 
 надавати інформаційні послуги (пошук, анотації, інформація про 

нові надходження та ін.); 
 організовувати інформацію таким чином, щоб її було зручно 

використовувати (каталогізація та зручна навігація); 
 керувати місцезнаходженням інформації та здійснювати 

передачу інформації користувачам та їх посередникам;  
 забезпечувати інтеграцію інформаційних ресурсів. 
Більшість електронних бібліотек надають можливість завантажити 

книги в форматі fb2, txt, doc, mp3 та інших форматах абсолютно 
безкоштовно. Все, що потрібно від читача, це відвідати обрану 
електронну бібліотеку, знайти підходящу книгу і завантажити її.  

Визначальну перевагу електронних бібліотек вбачаємо у доступності 
аудіоверсій першоджерел, що дозволяє знайомити студентів з кращими 
зразками духовної культури, а відтак сприяти їх духовному розвитку. 
Щоправда сучасному викладачу недостатньо просто повідомити студентам 
перелік праць рекомендованих для ознайомлення. Важливо продумати 
методичні прийоми та засоби, що здатні активізувати читацький інтерес і 
бажання замислюватись над питаннями особистісно-індивідуального, 
національно-державного, загально планетарного характеру виміру.  

Наприклад, під час викладання навчального курсу «Філософія» 
тему «Світовий філософський процес» можна збагатити глибоким 
аналізом моральних якостей особистості, що представлений у роботі 
«Сповідь» релігійного мислителя середньовіччя Блаж. Августина [1]. 
При вивченні його творів, згідно з темою програми, слід зазначити, що 
він один із перших звернув увагу на проблему формування особистості. 
Для методичного забезпечення дисципліни «Філософія» (як для 
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самостійної роботи, так і на практичних заняттях) можна скористатися і 
друкованою версією книги, але ми вважаємо більш цікавою для студентів 
роботу з невеличкими фрагментами аудіокниги. Для більш уважного 
ознайомлення й аналізу студентам перед прослуховуванням кожного 
фрагменту доцільно ставити запитання: 

1. Які риси людини Блаж. Августин називає небажаними? 
2. За яких умов, за Блаж. Августином, проявляються моральні 

риси дитини? 
3. Які вчинки дітей Блаж. Августин вважає невинними, але для 

дорослих – негативними? 
4. З якими труднощами зустрічався Блаж. Августин під час 

навчання у школі? 
5. Поміркуйте, чому батьки в ті часи схвалювали насильство 

учителів над дітьми? 
6. Обґрунтуйте вислів Блаж. Августина «Будь-який безлад у душі 

несе їй покарання». 
7. Проаналізуйте ставлення Блаж. Августина до вимог освіти. 
8. Який шлях освіти та виховання дітей Блаж. Августин називає 

правильним? 
9. Які твори, що вивчали у школах, Блаж. Августин піддає 

жорсткій критиці? Які моральні риси пропагуються в них? 
10. З якими правилами Блаж. Августин порівнює правила 

поведінки? 
11. Охарактеризуйте ставлення автора до таких рис, як 

брехливість, пихатість, зневіра, гнів. 
Зауважимо, що виховна робота за допомогою аудіокниги – явище 

нове, тому важливо правильно організувати сам процес активного 
слухання. Мовлення читача, звуки якого виступають елементом 
повідомлення, несуть у собі й звукові ознаки, а саме: настрій читача, його 
ставлення до змісту, до уявного співрозмовника або уявного слухача. 
Інтонаційна виразність читання, дотримання орфоепічних норм і 
логічних наголосів породжує особливі емоції. 

Музеї, храми і монастирі все частіше пропонують віртуальні екскурсії. 
Отже, викладачам (на сам перед кураторам академічних груп) варто 
планувати і регулярно проводити таки екскурсії впродовж навчального 
року. Окрім загальновизнаних переваг для педагогічного впливу важливо 
обирати сайти музеїв, храмів і монастирів які містять інформацію не тільки 
про історію та визначні події парафіяльного життя, але також дають 
можливість спілкування з мистецтвознавцями, митцями, священиком в 
режимі «питання-відповідь». В разі бажання і фінансових можливостей 
студентів викладач спільно з групою може відвідати сайти туристичних 
агентств і паломницьких служб, що займаються організацією поїздок по 
визначних місцях. Особливою складовою означених Інтернеит-ресусів є 
живе спілкування учасників подорожей, набуття нових друзів.  
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В наш час складно переоцінити роль соціальних мереж, в яких 
відбувається активне спілкування і утворюються спільноти за інтересами. В 
педагогічному контексті важливо орієнтувати студентів до інтелектуально 
насиченого й морально здорового спілкування. Перебування у соціальних 
мережах має стати не різновидом дозвілля, а способом прояву власної 
життєвої позиції. Прикладом можуть слугувати інтернет-спільноти 
благодійного спрямування. Саме вони об’єднують людей, які прагнуть 
творити добрі справи, послужити ближньому, створити умови для 
благодійності у різних вимірах – духовному і матеріальному. Завдання 
педагога полягає у спонуканні студентів до доброчинних акцій. Проте 
цьому має передувати кропітка робота, яка передбачає вивчення 
відповідних Інтернет-ресурсів, підтримка зв’язку з її координаторами, 
попередження студентів про можливі ризики при у віртуальному просторі. 

Для цікавого і корисного дозвілля академнаставники спільно з 
студентами можуть добирати інтернет ресурси зі спеціально підібраними 
фільмами, фотографіями, музикою, розробки уроків переможців 
конкурсів, відео матеріалів і презентацій, що доповнюють і розширюють 
знання з різних навчальних курсів. Про цьому першочергово слід 
вивчати інформаційний потенціал можна скористатись ресурсами 
телеканалів культурно-просвітницького спрямування. До таких 
телеканалів в Україні можна віднести: 

1. Академія – http://odessa36.tv/ 
2. Глас – http://glas.org.ua/ 
3. Київська Русь – http://kievrus.com/ 
4. Козак ТБ – http://ua.guzei.com/tv/watch.php?online_tv_id=3707  
5. Культура – http://cultureua.com/ 
6. Музеї України – http://museumua.blogspot.com/ 
Інтернет-версія освітніх телеканалів сприяє не тільки розширенню 

аудиторії (адже здебільшого вони працюють на регіональному рівні), а й 
забезпечує доступність телепрограм у зручний для глядача час. Спільний 
перегляд та обговорення в колі однокурсників, надасть куратору 
додаткові можливості для педагогічної взаємодії. Адже саме така форма 
студентського дозвілля є оптимальною для вільного обміну думок, 
розвитку духовних потреб, формуванню вибірковості при споживанні 
телевізійної продукції (дивитись не все, що показують у телеефірі, а 
обирати цікаве, корисне, приємне).  

Слід визнати, що на сьогодні на вітчизняному телебаченні існує 
незначна кількість освітніх каналів, що не компенсується обсягом і 
різновидами програм представлених в інтернет-версіях. Щодо 
використання закордонних аналогів, то це проблема дискутивного 
характеру, яка потребує окремого дослідження. 

Визначальним рівнем духовного розвитку є прагнення особистості 
до постійної самоосвіти. Відтак важливо знайомити студентів з Інтернет-
ресурсами, що дозволяють розширити їх освітні обрії. Сайти навчальних 
закладів дозволяють не лише отримати загальну інформацію про сам 
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заклад, а й надають доступ до методичних і наукових ресурсів. Сайти 
відомих вітчизняних і закордонних ВНЗ надають змогу навчатися 
дистанційно й отримати додаткову освіту. Водночас завдяки таким 
ресурсам у студентів з’являється можливість оперативно знайомитися з 
новими виданнями, дізнаватися про проведення олімпіад, конкурсів, 
конференції, соціальних проекти.  

За нашим переконанням, ефективне застосування вище перелічених 
Інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання 
студентів можливе за дотримання низки педагогічних умов: 

1) визначення конкретних завдань, що їх планує розв’язати 
педагог при залученні Інтернет-ресурсів у виховний процес; 

2) встановлення педагогічного цензу кожного Інтернет-ресурсу, 
пропонованого студентський аудиторії;  

3) підбір адекватних форм і методів виховної роботи дотичних 
використанню Інтернет-ресурсів (бесіда, дискусія, змагання тощо); 

4) інформування студентів про Інтерне-ресурси, які варті їх уваги; 
5) підбір методик для діагностування ефективності залучення 

Інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання; 
6) систематичний характер використання Інтернет-ресурсів у 

плануванні та реалізації виховної роботи куратора академічної групи; 
7) спонукання студентів як до самостійного, так і для спільного 

опрацювання Інтернет-ресурсів; 
8) спонукання студентів до створення власних Інтернет-ресурсів, 

які б вирізнялись інтелектуальним забарвленням, суспільною 
корисністю, духовно-моральною спрямованістю (і надання зі сторони 
викладачів інформатики відповідної фахової допомоги). 

Залучення Інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального 
виховання студентів ВНЗ передбачає активізацію різноманітних форм і 
методів взаємодії педагогів і студентів, під час якої відбувається 
формування й розвиток провідних якостей особистості, що становлять 
духовну самобутність й утверджують моральний імператив особистості. 
Виявлення й впровадження у виховну роботу Інтернет-ресурів збагачених 
духовно-моральним змістом покликані орієнтувати студентство на 
користування ресурсами мережі, що відповідають потребам і запитам 
високоосвіченої шляхетної людини. Це має стати початковим етапом у 
відмові від ресурсів, які пропагують шкідливі звички, жорстокість, несмак 
і нівелюють загальнолюдські духовні цінності. 

Подальшого дослідження потребують питання методичного 
забезпечення духовно-морального виховання; педагогічного потенціалу 
взаємодії зі студентами в інтерактивному режимі; провідних чинників 
здійснення рефлексії морально-етичного досвіду, створення комплексу 
діагностувальних методик для інтерпретації та прогнозування духовно-
морального розвитку особисті студента; створення тематичних баз 
інтернет-ресурів, що варті залучення у виховний процес вищого 
навчального закладу.  
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Лаппо В. В. Передумови використання ресурсів мережі 

Інтернет в якості засобів духовно-морального виховання студентів 
класичного університету 

У статті порушено проблему пошуку нових засобів духовного 
виховання студентів вищої школи. Здійснено спробу довести, що 
Інтернет-ресурси можуть залучатись в освітній процес не лише в якості 
навчального забезпечення, але й як засоби духовного виховання. 
Відзначено, що у студентів необхідно формувати інтерес до ресурсів 
мережі Інтернет, які містять інформацію здатну збагатити духовний світ 
особистості. Провідна роль в означеному процесі надається куратору 
студентської групи. З-поміж Інтернет-ресурсів, що мають значний 
виховний вплив, виокремлено електронні бібліотеки, віртуальні музеї, 
Інтернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти навчальних 
закладів. Автор наголошує, що ефективність застосування Інтернет-
ресурсів в якості засобів духовного виховання студентів можливе за 
дотримання низки педагогічних умов. 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовний розвиток 
особистості, засоби виховання, педагогічний ценз, Інтернет-ресурси, 
виховний зміст сайту. 

 
Лаппо В. В. Предпосылки использования Интернет-ресурсов в 

качестве средства духовно-нравственного воспитания студентов 
В статье затронута проблема поиска новых средств духовно-

нравственного воспитания студентов высшей школы. Сделана попытка 
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доказать, что Интернет-ресурсы могут привлекаться в образовательный 
процесс не только в качестве учебного обеспечения, но и как средства 
духовно-нравственного воспитания. Среди Интернет-ресурсов, имеющих 
значительное воспитательное воздействие, выделены электронные 
библиотеки, виртуальные музеи, интернет-версии образовательных 
телеканалов, социальные сети, сайты учебных заведений. Автор 
отмечает, что эффективность применения Интернет-ресурсов в качестве 
средств духовно-нравственного воспитания студентов возможно при 
соблюдении ряда педагогических условий. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовное 
развитие личности, средства воспитания, педагогический ценз, интернет-
ресурсы, воспитательное содержание сайта. 

 
Lappo V. Use of Internet Resources as a Means of Spiritual 

Education of Classical University Students 
The article deals with the problem of finding new means of spiritual 

education of high school students. An attempt was made to prove that Internet 
resources can be involved in the educational process, not only as educational 
supply, but also as a means of spiritual education. It is noted that students 
should be formed with interest to Internet resources that contain information 
capable to enrich the spiritual world of the individual. The leading role in the 
mentioned process is given to the tutor of a student group. Among the Internet 
resources that have significant educational influence, there should be pointed 
out digital libraries, virtual museums, and Internet versions of educational 
channels, social networks, and websites of educational institutions. The author 
emphasizes that the effectiveness of the use of Internet resources as a means of 
spiritual education of students is possible in the case of the compliance with a 
number of educational conditions. 

The questions of methodical provision of spiritual education need further 
research; as well as questions of pedagogical potential of interaction with the 
students in interactive mode; leading factors in exercising reflection of moral 
and ethical experience, creating a complex of diagnostic techniques for the 
interpretation and forecasting spiritual development of the student’s 
individual, creating thematic databases of Internet resources worth 
involvement in the educational process of higher educational institution. 

Key words: spiritual and moral education, spiritual development of the 
individual, means of education, teaching qualification, internet resources, the 
educational content of the site. 
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УДК 061.66.37 
 
Н. О. Максимовська  
 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Система вищої освіти в умовах інформаційного суспільства 

знаходиться на піку реформування і вимагає обґрунтування виважених 
педагогічних технологій регулювання освітнього процесу та підвищення 
ефективності набуття професійних компетентностей студентами як 
майбутніми професійними та соціальними лідерами. Актуалізується 
процес трансформації моделі вищої освіти від такої, що переважно 
транслює знання та формує навички фахової діяльності, до супроводу 
студента у процесі самостійного професійного зростання та набуття 
соціальної зрілості. За таких умов консалтингова допомога набуває 
питомої ваги у процесі навчально-виховної діяльності. 

Розвиток системи вищої освіти в умовах інформаційного суспільства 
прогнозують К. Астахова, Е. Михайльова, С. Савченко; консалтинг як 
явище досліджують І. Дужак, О. Посадський, Л. Растамханова, Т. Сосніна та 
ін., управлінський аспект консалтингу став предметом розгляду 
В. Вербицького, П. Капустіна, П. Клопотовської; особливості педагогічного 
консультування обгрунтовують Т. Білошицька, Н. Стяглик, Д. Тарасов; 
консалтинг в освіті вивчають Н. Василенко, С. Воровщиков, С. Шмалєй; 
специфіку консультативної діяльності у загальноосвітніх навчальних 
закладах визначають М. Певзнер, Н. Попова, Т. Потьомкіна, І. Чечель; 
соціально-педагогічне консультування розглядають Н. Краснова, 
Е. Крюков, О. Пожидаєва, І. Самсонова, С. Харченко та ін. 

Однак, в сучасних умовах інформаційного суспільства 
актуалізуються дослідження щодо концептуалізації педагогічного 
консалтингу освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Отже, 
метою статті є розгляд особливостей організації консалтингової 
діяльності у закладах освіти вищого рівня.  

Сучасний соціальний простір стрімко наблизився до нового 
якісного стану – цивілізації, основою розвитку й існування якої є 
особлива нематеріальна субстанція, що називається «інформацією», яка 
має властивість взаємодії як з духовним, так і з матеріальним світом 
людини. Розуміння сутності нового суспільства полягає в тому, що, з 
одного боку, інформація формує матеріальне середовище життя людини, 
відіграючи роль інноваційних технологій, комп’ютерних програм, 
телекомунікаційних систем тощо, а з іншого, – є основним засобом 
міжособистісних взаємин, постійно виникаючи, видозмінюючись і 
трансформуючись у процесі переходу від однієї людини до іншої. 
Зокрема, інформація є важливим стимулятором зміни якості життя, форм 
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праці та відпочинку, системи освіти, що перебуває під значним впливом 
досягнень у сфері інформації та знань. У такий спосіб інформація 
одночасно визначає соціокультурне життя людини та її матеріальне 
буття, що потребує адекватних механізмів відповідного регулювання й 
гармонізації соціального розвитку суб’єктів соціуму. 

Специфічним для постіндустріального соціуму є те, що 
створюється глобальний інформаційний простір, здатний забезпечити 
нову якість життя; збільшується питома вага інформаційно-
комунікативних технологій; з’являються якісно нові комунікацій та 
засоби ефективної інформаційної взаємодії людей на засадах 
зростаючого доступу до національних і світових інформаційних ресурсів; 
виникає потреба задоволення зростаючих людських потреб в 
інформаційних продуктах і послугах [5]. 

Стрімкий прогрес інформаційного суспільства спричинив 
інтенсифікацію процесів глобальної інтеграції в усіх сферах 
життєдіяльності соціальних суб’єктів, зокрема економічній, політичній, 
культурній, освітній. Усеосяжні глобалізаційні тенденції актуалізують 
глобальні проблеми, серед яких найактуальніші: геополітичне 
розшарування регіонів планети, криза світової економіки, екологічні 
негаразди, як наслідок – погіршення стану природного людського 
середовища, хвороби, міграція, тероризм, безробіття, зубожіння тощо. 
Передбачуваним є негативний соціальний результат цих проблем, який 
полягає в соціальному нігілізмі, безвідповідальності, знедуховленні, що 
призводить до порушення процесу позитивного соціального розвитку 
особистості на різних рівнях соціуму [3; 5; 6].  

В новітніх соціально-культурних умовах особливого значення 
набуває місія вищих навчальних закладів і студентства як соціального 
суб’єкта, яке є безпосереднім учасником розбудови нового 
інформаційного середовища. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. вчені 
визначають статус вищих навчальних закладів та студентства в умовах 
інформаційного суспільства. На думку Е. Гідденса, дедалі актуальнішою 
стає наднаціональна роль університетів. Сучасні університети формують 
певну «космополітичну» генерацію, яка відіграє вирішальну роль у 
майбутньому розвиткові Європи, зокрема щодо вивчення культур, 
вирішення проблем відчуження, оскільки на регіональну та національну 
культуру здійснюється великий тиск. Під загрозою опинилися моральні 
та духовні цінності, які традиційно слугували опорою суспільствові [3]. 
Отже, заклад вищої освіти й суб’єкти, котрі беруть участь у навчально-
виховному процесі, стають спільнотою, яка за результатами сумісної 
діяльності не тільки утримується на тому ціннісному й освітньому рівні, 
якого потребує нова інформаційна реальність, але й сприяє активізації 
творчого потенціалу. Серед загальних глобальних інтеграційних процесів 
саме вища освіта має здійснювати відповідальну місію: підготувати 
фахівців з творчими та нестандартними підходами до вдосконалення 
соціальної дійсності. 
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В умовах побудови глобальної культури людства заклад вищої 
освіти й студентство як соціальний суб’єкт мають виконувати роль 
авангарду у процесі збереження культурної ідентичності різних народів 
та просування національних і державних спільнот до безвіктимної 
глобальної інтеграції на основі загальнолюдських цінностей. Х. Ортега-і-
Гассет зважає на те, що «культура – це життєва система ідей кожної 
епохи. Порівняно із середньовічним, сучасний університет майже 
повністю відмовився від викладання або передавання культури, чим 
ускладнює професійну освіту, яка є його зародком, та розширює 
дослідницьку діяльність» [7, с. 33]. Вочевидь, це породжує жорстокість, 
наслідки якої нині отримує Європа. Професіоналізм та спеціалізація, які 
не врівноважені, позбавили цілісності європейську людину, котрій 
більше нічого бажати [там само]. Водночас Х. Ортега-і-Гассет застерігає 
не стати «людиною маси», тобто не відмовитися від зусиль щодо 
побудови власного життя та не перетворитися в результаті навчання на 
«цивілізованого варвара» – вузького спеціаліста, не здатного виконати 
завдання покоління відповідно до вимоги часу [7, с. 12]. Тобто культура 
завжди ширша за професійний розвиток, і долучення до 
загальнокультурних цінностей є контекстом вищої освіти та одним з її 
провідних завдань. Оскільки культура прагнень, бажань реалізується 
непримусовими засобами, консалтинг як інноваційна технологія 
вдосконалення вищої освіти може розглядатися як фактор розбудови 
сприятливого освітнього середовища та становлення студентства як 
суб’єкта соціальної взаємодії в цьому процесі.  

Розширення інформаційного простору відбувається динамічно, але 
здебільшого стихійно, що актуалізує демократичні соціально-виховні 
механізми регулювання його впливу на різні аспекти життєдіяльності 
студентства. В нашій країні ситуація характеризується тим, що система 
вищої освіти одночасно виконує три відповідальні завдання – сприяти 
відбудові національної держави, інтегруватися до євроспільноти, стати 
суб’єктом розбудови інформаційного суспільства, не втративши при 
цьому власної самобутності та культури. Отже, сучасний заклад вищої 
освіти концентрує в собі ці зобов’язання, перебуває в інформаційному 
середовищі, яке дедалі усталюється, нівелює межі між освітою та 
соціально-культурним простором, робить його відкритішим, ніж раніше, 
що потребує відповідного вдосконалення мети, завдань, змісту, методів та 
форм організації освітнього процесу. У зв’язку із цим студентська молодь, 
яка є рівноправним суб’єктом цієї соціально творчої діяльності, виконує, 
окрім традиційних завдань, міссію інтеграції в постіндустріальне 
суспільство й провідну суспільну роль креативного лідера.  

Законодавство визначає вищу освіту як сукупність 
систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
естетичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 
навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 
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певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти [8]. В сучасному 
законодавстві щодо вищої освіти переважає ціннісно-компетентнісний 
підхід до створення умов у вищому навчальному закладі для набуття 
освіти високої якості. Так, компетентність – динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність.  

Фактором розвитку компетентності, оптимізації освітнього 
процесу, тобто надання йому найвигідніших характеристик, 
співвідношень, вибір варіанту, який надасть якісніші результати, стає 
процес консультаційного супроводу учасників освітнього процесу, тобто 
консалтингової діяльності на різних рівнях його здійснення. Оптимізація 
передбачає врівноваження всіх факторів, які впливають на здійснення 
освітньої діяльності: глобальних, регіональних, локальних, 
організаційних, суб’єктних. Таким чином, на часі запровадження 
педагогічного консалтингу в закладі вищої освіти.  

У широкому смислі консалтинг це вид інтелектуальної діяльності, 
основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив 
розвитку і використанні інновацій в певній сфері життєдіяльності. 
Консалтинг частіше за все асоціюється з юридичним консультуванням, 
політичним, профорієнтаційним бізнесовим та управлінським. В той же 
час, консалтинг, консультування, інформаційний супровід невід’ємно 
супроводжувало розвиток системи освіти в історії. Порада, настанова, 
стимулююча бесіда та інші види взаємодії, які надавали змогу поглибити 
знання, поширити світогляд вихованців створювали підґрунтя освітнього 
процесу на будь-якому рівні. 

Традиційно педагогічний консалтинг трактується як інноваційна 
технологія розвитку педагогічних кадрів та допомоги сім’ї щодо вирішення 
проблем, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, а також супровід 
учня в освітньому процесі [1, с. 74]. На нашу думку, це доволі вузьке 
розуміння не охоплює вплив соціального середовища та партнерства і 
концентрується здебільшого на рівні середньої освіти. Не ототожнюючи 
педагогічне консультування із консалтингом в освіті, зазначимо, що 
останній презентує інституціональний підхід, який доповнює обмежену 
сутність педагогічного розуміння консалтингової діяльності. 

Консалтинг в освіті, який є складовою педагогічного консалтингу в 
широкому сенсі, розгалужується з урахування специфічних тенденцій, 
які обумовлюють цей процес. Так, Н. Василенко визначає наступні: 
технічний прогрес, що приводить до ускладненню вирішення проблем 
взаємозалежності, добробуту, освіти, лідерства, прийняття рішень і, як 
наслідок, підвищення потреби у співробітництві між окремими людьми 
та групами; криза людських ресурсів, що виявляється в їх 
нераціональному користуванні, зокрема недостатній увазі особливостей 
етнічних меншин, жінок, молоді, людей з обмеженими можливостями, 
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осіб похилого віку, без освіти; наявність консалтингових можливостей 
працівників різного рівня, що проявляються у потенційних навичках 
консультантів, тренерів, викладачів, інструкторів, радників і за умови 
відповідного навчання можуть виконувати функції внутрішніх 
консультантів у своїх організаціях і групах [2].  

Діалектика педагогічного консалтингу в освіті виявляється у тому, 
що, з одного боку, власне освітні структури здійснюють послуги 
консалтингового характеру різним організаціям та групам населення, з 
іншої – ці структури та педагогічні працівники освітньої сфери можуть 
бути споживачами консалтингу в сферах професійного зростання та 
особистісного розвитку, ресурсного забезпечення навчального процесу 
та наукових досліджень, позиціонування на ринку освітніх послуг та ін. 

Фахівці (Н. Василенко, В. Сидоренко, Д. Тарасов) до освітніх установ, 
що здійснюють консалтинг відносять вищі навчальні заклади, науково-
освітні центри, агентства. Вони можуть надавати такі види консалтингових 
послуг: допомога у розробці програм розвитку шкіл, коледжів, вузів за 
посередництвом корпоративного, групового та індивідуального 
консультування та навчання; здійснення інноваційних розробок в області 
освіти дітей та дорослих у межах державного замовлення та згідно з 
контрактами з різними установами; проведення різних видів діагностування 
та локальних соціально-педагогічних досліджень для освітніх установ 
інноваційного типу та експериментальних майданчиків з метою 
узагальнення досвіду і визначення перспективних напрямів розвитку; 
підтримка в узагальненні та представленні результатів експериментальної 
роботи у сфері освіти, зокрема корпоративного навчання та дистанційних 
технологій; психолого-педагогічний аудит та незалежна гуманітарна 
експертиза технологій та засобів навчання; інформаційна підтримка 
оформлення заявок на гранти в сфері освіти та різних областях наук; 
допомога учням різного віку та їх родинам у виборі освітніх маршрутів та 
вирішенні проблем, що пов’язані із утрудненнями в навчанні; реалізація 
різних програм підвищення кваліфікації співробітників, зокрема 
індивідуальних та групових стажувань і підготовка т’ютерів; послуги по 
науково-методичному супроводу досліджень у різних наукових галузях; 
розробка інформаційних ресурсів, зокрема Інтернет-сайтів, щодо питань 
освіти та просвіти; наукова, методична та організаційна допомога у 
проведенні конференцій з проблем освіти [2; 9; 11].  

У зв’язку з вищезазначеним кожен заклад вищої освіти є суб’єктом 
консалтингового процесу водночас із потребою здійснення внутрішнього 
консалтингу. Відтак, педагогічний консалтинг сполучає в собі елементи 
організаційного, управлінського, психологічного, соціально-
педагогічного. В умовах посилення культуротворчої місії закладу вищої 
в добу інформатизації та глобалізації, завданнями педагогічного 
консалтингу є: по-перше, консультування керівників щодо 
концептуальних засад трансформації закладу в нових соціально-
культурних умовах, організаційних чинників здійснення цього процесу; 
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по-друге, надання консультаційних послуг професорсько-викладацькому 
складу, що ґрунтуються на сучасних досягненнях педагогічної науки; по-
третє, поради та настанови студентству на різних етапах навчання у 
вищому навчальному закладі (адаптація першокурсників, професійне 
влаштування представників старших курсів, активізація студентського 
самоврядування); по-четверте, психологічне консультування учасників 
освітнього процесу; по-п’яте, соціально-педагогічний консалтинг з 
метою ефективного супроводу студентів у процесі соціалізації, 
налагодження міжособистісних, групових зв’язків, партнерських взаємин 
з різними інституціями соціуму, розвитку соціальної культури в сучасних 
умовах; по-шосте, перетворення закладу вищої освіти на відкрите 
середовище консалтингової допомоги (наукової, методичної, освітньої). 

Підвищується питома вага інформаційних, зокрема дистанційних, 
послуг, що потребує додаткової уваги до новітніх технологій та засобів 
комунікації, в яких не тільки викладачі, але й студенти можуть брати 
активну участь і консультувати представників інших вікових і соціальних 
груп. Це сприятиме транслюванню моделей соціально-позитивної 
поведінки, наприклад, профілактиці ейджизму (вікової дискримінації) та 
долученню студентської молоді до соціально-позитивної активності 
(громадської діяльності, волонтерства) в статусі її ініціатора та суб’єкта. 

Змінюватимуться не тільки завдання та зміст консалтингових послуг, 
але й його форми. Традиційні для вищого навчального закладу 
консалтингові заходи (нарада, методичний семінар, консультація та ін.) 
змінюватимуться на новітні та інтерактивні (Інтернет-конференція, ведення 
тематичного блогу, інтелектуально-просвітницький тренінг, евристичний 
квест та ін.), використовуватимуться форми роботи, які запозичуються з 
інших видів професійної діяльності (технологія «рівний-рівному», робота у 
відкритому соціальному середовищі територіальної громади).  

Таким чином, в умовах інформаційного суспільства актуалізується 
запровадження педагогічного консалтингу як фактору оптимізації 
освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Інформатизація та 
глобалізація суспільної взаємодії посилює культуротворче значення 
вищої школи, поглиблює взаємозв’язок консультативної діяльності в 
самому навчально-виховному середовищі установи та здійснення 
консалтингових послуг представниками професорсько-викладацького 
складу іншим споживачам. В цьому процесі особлива увага приділяється 
консалтинговому супроводу студентської молоді, яка потребує 
недирективного керівництва і може стати інтелектуальним ресурсом 
консультативної допомоги у інформаційному середовищі. Перспективою 
подальшого дослідження є обґрунтування оптимальних механізмів та 
запровадження моделі консалтингової служби у вищому навчальному 
закладі, розробка методичного забезпечення її діяльності як на 
внутрішньому рівні закладу вищої освіти, так і з метою забезпечення 
соціального партнерства у сфері консалтингу.  
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Максимовська Н. О. Педагогічний консалтинг як фактор 

оптимізації освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах 
інформаційного суспільства 

У статті розглядається консалтингова діяльність як один з 
механізмів вдосконалення освітнього процесу вищого навчального 
закладу, який в умовах інформаційно-глобалізаційних трансформацій 
сприяє оптимізації педагогічного процесу. Консалтинг розуміється як 
вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, 
обґрунтуванні перспектив розвитку і використанні інновацій в певній 
сфері життєдіяльності. Діалектика педагогічного консалтингу в освіті 
виявляється у здійсненні послуг консалтингового характеру різним 
організаціям та групам населення, водночас педагогічні працівники 
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освітньої сфери можуть бути споживачами консалтингу у галузі 
професійного зростання та особистісного розвитку.  

Ключові слова: педагогічний консалтинг, інформаційне суспільство, 
заклад вищої освіти, студентська молодь.  

 
Максимовская Н. А. Педагогический консалтинг как фактор 

оптимизации образовательного процесса учреждения высшего 
образования в условиях информационного общества 

В статье рассаматривается консалтинговая деятельность как один 
из механизмов совершенствования образовательного процесса высшего 
учебного заведения, который в условиях информационно-
глобализационных трансформаций способствует оптимизации 
педагогического процесса. Консалтинг понимается как вид 
интеллектуальной деятельности, основной задачей которой является 
анализ, обоснование перспектив развития и внедрение инноваций в 
определенной сфере жизнедеятельности. Диалектика педагогического 
консалтинга в образовании состоит в реализации услуг консалтингового 
характера разным организациям и группам населения, одновременно 
педагогические работники образовательной сферы могут быть 
потребителями консалтинга в области профессионального роста и 
личностного развития. 

Ключевые слова: педагогический консалтинг, информационное 
общество, учреждение высшего образования, студентческая  молодежь. 

 
Maksymovska N. Pedagogical Consulting as a Factor of Optimizing 

Education Process of a Higher Education Institution Under Conditions of 
Information Society 

The article reviews consulting as one of the mechanisms of improving 
education process of an education institution under conditions of society’s 
informational and globalizational transformation. It was found out that 
qualitatively new types of communication and effective information 
interaction means emerge based on increasing availability of national and 
global information resources. Under conditions of forming humanity’s global 
culture, a higher education institution must act as a vanguard in preserving 
various peoples’ cultural identity and encouraging national and state 
communities to integrate based on humankind’s values. Consulting is viewed 
as a type of intellectual activities, main task of which is to analyze, 
substantiate the perspectives of development and use innovations in a certain 
field. A justification was given to dialectics of pedagogical consulting 
revealing itself in education through, on one hand, education organizations’ 
provision of consulting services to various organizations and population 
groups, and on the other – through these institutions and pedagogical workers 
of an education field being, in some cases, consumers of consulting in the 
fields of professional growth and personal development, resource provision of 
education process and scientific research, and positioning on the market of 
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education services etc. The paper proves that the amount of information 
services, particularly distance services, increases, which requires additional 
focus on newest information technologies and communication tools that can 
be used by teachers and students in order to consult members of other age and 
social groups. 

Key words: pedagogical consulting, information society, higher 
education institution, student youth. 
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О. І. Мальцева  
 

МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ 
 
Дистанційна освіта характеризується як якісно новий, 

прогресивний вид навчання, що виник в останній третині XX ст. завдяки 
новим технологічним можливостям, які з’явилися внаслідок 
інформаційної революції, і на підставі ідеї відкритої освіти. В основу 
цього виду навчання покладено самостійну інтерактивну роботу студента 
зі спеціально розробленими навчальними матеріалами. 

На сьогодні, у розвинутих країнах світу показники розповсюдження 
дистанційного навчання в загальному освітньому процесі є надзвичайно 
високими. Наприклад, у Англії він становить 56%, Німеччині – 61%, 
Франції – 59%, США – 58%, Канаді – 65% [1]. 

Широке поширення дистанційних видів освіти пояснюється 
вагомими перевагами віддаленого навчання: можливість організації 
занять у важкодоступних районах, для людей з особливими потребами, 
можливість навчання в закордонних вузах; можливість повноцінного 
заочного навчання студентів у ВНЗ; можливість занять під час епідемій 
або при складних погодних умовах, індивідуальний підхід до навчання 
кожного учня (студента), лояльний підхід до часу навчання, можливість 
самостійного навчання, придбання другої спеціальності, додаткових 
знань, зниження витрат на навчання, загальна доступність навчання (осіб 
будь-якого віку, рівня освіти, професійної підготовки, в будь-якому місці 
планети, де є комунікативний зв’язок). 

На початку ХХІ століття дистанційна освіта почала набувати 
популярності і в Україні, про що свідчить зростання кількості наукових 
публікацій присвячених цій формі навчання. У роботах О. Андреєва, 
В. Кухаренка, А. Мінакова, В. Овсяннікова, Є. Полата, О. Рибалка, 
В. Солдаткіна та інших здійснено аналіз і узагальнення досвіду 
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дистанційної освіти [2; 3; 4; 5]. Проте, цей напрямок наукових 
досліджень є практично невичерпним, бо продовжує активно 
розвиватися разом з розвитком науково-технічного прогресу та під 
впливом змін, що відбуваються в сучасному суспільстві. 

Мета нашої статті – розглянути основні методи дистанційного 
навчання у ВНЗ та спробувати їх класифікувати. 

Важливою ознакою класифікації дистанційного навчання є 
сукупність використовуваних в навчальному процесі педагогічних 
методів і прийомів. Вибравши в якості критерію спосіб комунікації 
викладачів та студентів, розглянемо ці методи: 

 Метод самонавчання. Це навчання за допомогою взаємодії 
студента з освітніми ресурсами при мінімальній участі викладачів, 
консультантів, наукових і технічних керівників. Для здійснення цього 
методу викладачами, консультантами студентів, науково-технічними 
керівниками, які надають допомогу в підготовці дисертацій, 
створюються і підбираються різні освітні ресурси: друковані, аудіо- та 
відеоматеріали, а також навчальні посібники, що доставляються по 
телекомунікаційних мережах (інтерактивні бази даних, електронні 
видання та комп’ютерні навчальні системи). 

 Метод індивідуалізованого викладання і навчання, для якого 
характерні взаємини одного студента або клієнта, що потребує науково-
технічних послуг, здобувача наукового ступеня з одним викладачем, 
консультантом або науковим і технічним керівником (індивідуальний 
метод). Цей метод може реалізуватися в дистанційному навчанні в 
основному за допомогою таких технологій, як телефон, голосова пошта, 
факс, електронна пошта, система Скайп. 

 Груповий метод пасивного навчання, в основі якого лежить 
виклад навчального матеріалу викладачем, при цьому студенти не грають 
активну роль в комунікації. Даний метод використовується педагогом, 
консультантом студентів, коли консультується ціла група, вони 
приблизно однаково підготовлені і для всіх передбачається однаковий 
кінцевий результат. Цей метод, властивий для традиційної освітньої 
системи, отримує новий розвиток на базі сучасних інформаційних 
технологій. Так, лекції, записані на аудіо- або відеокасети, читаються по 
радіо чи телебаченню, доповнюються в сучасному дистанційному 
навчанні так званими електронними лекціями, тобто лекційним 
матеріалом, поширюваним по комп’ютерних мережах за допомогою 
систем дощок оголошень. Електронна лекція, яку готують і підбирають 
викладачі, консультанти студентів або абітурієнтів (що навчаються на 
підготовчих курсах) може являти собою добірку статей або витягів з них, 
а також навчальних матеріалів, що підготовлюють студентів до 
майбутніх дискусій. На базі технології електронної дошки оголошень 
розвивається також метод проведення навчальних електронних 
симпозіумів, що представляють собою серію виступів кількох 
авторитетних вчених. 
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 Груповий метод активної взаємодії, для якого характерна 
активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу. Значення 
цього методу і інтенсивність його використання істотно зростає з 
розвитком навчальних телекомунікаційних технологій. Саме цей метод, 
який орієнтований на групову роботу студентів, абітурієнтів, клієнтів, які 
потребують науково-технічних послуг, становить найбільший інтерес для 
дистанційного навчання. Саме цей метод передбачає широке 
використання дослідницьких і проблемних методів навчання. Метод 
навчання у співпраці з’явився як альтернативний варіант традиційної 
аудиторно-лекційної системи. В єдиному процесі такого методу 
об'єднуються три ідеї: навчання в колективі, взаємне оцінювання, 
навчання в малих групах. Роль викладача, консультанта, наукового і 
технічного керівника при такому навчанні зводиться до того, що він 
задає тему для студентів, абітурієнтів або для здобувачів наукових 
ступенів (ставить навчальне завдання), а далі він повинен створити і 
підтримувати таке сприятливе середовище спілкування і психологічний 
клімат, при яких студенти могли б працювати у співпраці. Викладач, 
консультант або науковий і технічний керівник несе відповідальність за 
координацію, управління ходом дискусій, а також за підготовку 
матеріалів, розробку плану роботи, обговорюваних питань і тем. 
Навчання у співпраці може мати різні форми. Розглянемо їх: 

1) Метод проектів передбачає комплексний процес навчання, що 
дозволяє тому, кого навчають, т. т. студенту, проявити самостійність в 
плануванні, організації і контролі своєї навчально-пізнавальної 
діяльності, результатом якої є створення якого-небудь продукту або 
явища. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних, творчих 
інтересів студентів, умінь самостійно формувати свої знання. Цей метод 
навчання завжди орієнтований на самостійну роботу студентів, що 
консультуються виконуючи її протягом певного відрізка часу. 

2) Метод проблемного навчання заснований на розгляді складних 
пізнавальних завдань, вирішення яких представляє істотний практичний 
або теоретичний інтерес. В процесі проблемного навчання увага 
студентів, абітурієнтів, що консультуються, здобувачів наукових 
ступенів, які потребують допомоги у процесі підготовки дисертацій, 
фокусується на важливих проблемах, вони стимулюють пізнавальну 
активність, сприяють розвитку вмінь і навичок щодо вирішення цих 
проблем. Вся робота організовується в малих групах. Роль викладача, 
консультанта здобувачів наукових ступенів, наукового і технічного 
керівника, який здійснює допомогу в написанні дисертацій, зводиться до 
спостереження і підтримки, але не більше. 

3) Дослідницький метод навчання характерний наявністю чітко 
поставлених актуальних і значущих для учасників цілей, продуманої й 
обґрунтованої структури, широкого використання арсеналу методів 
дослідження, використання наукових методів обробки та оформлення 
результатів. Цей метод особливо ефективний в застосуванні при 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 90

консультуванні студентів під час написання ними наукових робіт, 
здобувачів наукових ступенів, які потребують допомоги під час 
підготовки дисертацій, клієнтів, які звернулися за наданням науково-
технічних послуг. При цьому консультант або науковий і технічний 
керівник повинен подбати, щоб тематика дослідницьких проектів 
відображала найбільш актуальні проблеми розвитку предметної області, 
а також враховувати їх значущість для розвитку дослідницьких навичок 
студентів. 

Сучасні засоби телекомунікацій не тільки надають дистанційні 
аналоги навчальним контактам, але і в ряді випадків істотно 
розширюють їх можливості. Розглянемо докладніше форми 
дистанційного навчання: 

 Дистанційні олімпіади. Найбільш інтенсивною, масовою та 
успішною мережевою формою творчого розвитку студентів є 
дистанційні олімпіади. У таких олімпіадах можуть брати участь десятки 
тисяч студентів.  

 Дистанційні проекти креативного типу. Освітня взаємодія 
дистанційних учнів при цій формі дистанційного навчання 
організовується для вирішення творчих завдань. У перспективі 
правильна організація цієї форми дистанційного навчання, призводить до 
розвитку дослідницьких здібностей студентів. Так само цьому сприяє 
виконання і он-лайн-захист творчих робіт. 

 Дистанційні курси для студентів за вибором. Їх мета – розвиток 
креативного напряму в звичайному і дистанційному навчанні. Студент 
може обрати курс, що не входить до програми його професійної 
підготовки, але цікавить його. 

 Конкурси на кращого дистанційного викладача, студента, 
дистанційні телеконференції; 

 Наукові дослідження в області дистанційної освіти, допомога 
навчальним закладам, що використовують телекомунікації; в організації 
експериментальної роботи та дисертаційних досліджень педагогів, 
допомога в підготовці дисертацій, консультування здобувачів наукових 
ступенів. 

 Видання тематичних електронних списків розсилки, випуск 
електронного освітнього журналу. 

Наскільки ефективним буде дистанційного навчання, залежить від 
чотирьох чинників: 

1) ефективної взаємодії викладача і студента, незважаючи на те, що 
вони розділені відстанню; 

2) використовуваних при цьому педагогічних технологій; 
3) ефективності розроблених методичних матеріалів і способів їх 

доставки; 
4) ефективності зворотного зв’язку. 
Дистанційна освіта потребує певного рівня технічного і 

програмного забезпечення. Якою б доступною не здавалася комп’ютерна 
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дистанційна освіта, вона потребує наявності у того, хто навчається, 
комп’ютера і доступу до Інтернету, що є далеко не в усіх, особливо в 
безробітних громадян. 

Особливістю дистанційної освіти є домінування знеособленого 
спілкування. Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – 
це лише опосередковане спілкування. Особисте, живе спілкування 
залишається поза кадром. Крім того, орієнтованість на технічні засоби, 
на віртуальне середовище, постійна концентрація на екрані монітора, 
тривале включення у віртуальний світ не може не відобразитися на 
внутрішньому стані студента. 

Існування й успішне функціонування людини в новому 
психологічному середовищі висуває до неї низку специфічних вимог: 
уміння виділити й відфільтрувати інформацію з великого 
інформаційного потоку, здатність коротко, точно і грамотно 
формулювати повідомлення або запити, уміння правильно розподіляти 
навантаження і швидко обробляти одержувану інформацію. 

Все очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії людини з 
глобальними інформаційними мережами впливає на її психіку. Так, 
фрагментарність і роздрібненість інформації призводить до збільшення 
когнітивного навантаження на її сприйняття, використання 
гіпертекстового режиму, підтримуваного всіма веб-серверами, потребує 
вміння орієнтуватися у складній і часто заплутаній системі посилань, під 
час тривалої роботи на людину починає впливати «інформаційний шум». 

Отже, використання в навчанні комп’ютерних і телекомунікаційних 
засобів розширює можливості варіювання матеріалу, інформаційного 
фонду, яким може користуватися студент в освітньому процесі, робить 
більш гнучким і оперативним реагування викладача на характер його 
помилок і труднощів. Це здійснюється за допомогою постійно 
підтримуваного обома сторонами зворотного зв’язку. Специфічні для 
дистанційного навчання засоби розширюють межі інформаційного поля 
студента, кількість пропонованих йому варіантів навчання, підсилюють 
зворотний зв’язок. 

Але слід зазначити, що при дистанційному навчанні студент 
найчастіше має справу з телетекстом, у якому немає можливостей для 
зчитування жестів, міміки, інтонації. У процесі контактного навчання 
викладач, залежно від його здатності до рефлексії, аналізує і коректує 
свої дії, чого не може зробити машина. У педагогічному спілкуванні 
студент і викладач пізнають один одного, обмінюються інформацією і 
ролями, виявляють певні почуття, що також неможливо у першому 
варіанті [2, с. 164]. 
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Мальцева О. І. Методи дистанційного навчання у ВНЗ 
У статті на основі аналізу вітчизняних і російських наукових праць 

та періодичних видань з проблем дистанційної освіти здійснено спробу 
класифікації методів дистанційного навчання. 

Подано коротку характеристику деяких форм дистанційного 
навчання (дистанційні олімпіади та конкурси для студентів, конкурси на 
звання кращого дистанційного студента та викладача, дистанційні курси 
за вибором, тощо). 

Розглянуто переваги та недоліки дистанційної навчання у 
порівнянні з традиційними формами навчання. 

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, методи 
навчання. 

 
Мальцева О. И. Методы дистанционного обучения в ВУЗе 
В статье на основе анализа отечественных и российских научных 

трудов и периодических изданий по проблемам дистанционного 
образования предпринята попытка классификации методов 
дистанционного обучения. 

Дана краткая характеристика некоторых форм дистанционного 
обучения (дистанционные олимпиады и конкурсы для студентов, 
конкурсы на звание лучшего дистанционного студента и преподавателя, 
дистанционные курсы по выбору и т.д.). 

Рассмотрены преимущества и недостатки дистанционного обучения 
в сравнении с традиционными формами обучения. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное 
обучение, методы обучения. 

 
Mal’tseva O. I. Distance Learning in Higher Education 
On the basis of analysis of domestic and Russian scientific works and 

periodicals on issues of distance education attempted classification methods of 
distance learning. It is concluded that the effectiveness of distance learning 
depends on four factors: effective interaction between teacher and student, 
even though they are separated by distance; used while teaching technologies; 
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the efficiency of the developed teaching materials and methods of delivery;the 
effectiveness of feedback. 

Posted brief description of some forms of distance learning (distance 
Olympiads and contests for students, competition for the best students and 
faculty remote, remote elective courses, publication of electronic thematic 
mailing lists, electronic educational edition of the journal, etc.).  

The advantages and disadvantages of distance learning over traditional 
learning. In distance learning student often has to deal with Teletext, where 
there are no opportunities for reading gestures, facial expressions, intonation. 
During the contact of teachers, depending on its capacity for reflection, 
analyzes and corrects his actions, which can make the machine. In pedagogical 
communication student and teacher know each other, exchange information 
and roles, identify certain sense, it is not possible in the first version. 

Key words: distance learning, distance learning, teaching methods. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ  

В ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Сьогодні Україна знаходиться на порозі змін, змін політичних та 
соціальних, але в першу чергу – освітніх. Зокрема, новий закон «Про 
вищу освіту» надає можливість вищім навчальним закладам 
впроваджувати власні освітні та наукові програми, зростає роль органів 
студентського самоврядування, що вільно формуватимуться самими 
студентами. Ці органи захищатимуть права та інтереси студентів, 
вноситимуть пропозиції до навчальних планів. Нові студенти, нова освіта 
вимагає реорганізації самої освітньої парадигми. 

Саме тому, сьогодні, для всіх вищих навальних закладів стає 
актуальним Е-навчання. Причому не лише як форма дистанційної освіти, 
а як засіб зацікавлення студентів стаціонарної форми, підвищення рівня 
їх інформаційної грамотності. 

Електронне (дистанційне) навчання виникає у зв’язку з 
необхідністю забезпечення безперервного навчання протягом усього 
життя та завдяки закладеним у нього специфічних можливостей розвитку 
найважливіших пізнавальних здібностей тих, хто навчається. 

За Д. Кіганом, дистанційна освіта має п’ять основних форм 
реалізації [1]: 
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1) дистанційне навчання – забезпечення освіти та навчання на 
відстані через відкриті університети, інститути дистанційного навчання 
та департаменти дистанційної освіти традиційних інститутів; 

2) електронне навчання – навчання через Інтернет із застосуванням 
LMS; 

3) синхронне електронне навчання – електронне навчання з 
активним зворотним зв’язком; 

4) Інтернет-лекції – поширення відеолекцій засобами інтранету, 
соціальних мереж та WWW; 

5) мобільне навчання – навчання за допомогою кишенькових 
комп’ютерів, смартфонів і мобільних телефонів. 

У найширшому розумінні електронне навчання може розглядатися 
як навчання, що здійснюється та підтримується за допомогою 
електронних засобів та електронних середовищ. 

Ці електронні засоби можуть бути спеціалізованими або 
універсальними, такими як комп’ютер, що належить до класу складних 
електронних пристроїв. Отже, будь-яке навчання за допомогою 
комп’ютера може бути віднесене до електронного навчання. 

У тлумаченні, запропонованому Європейською комісією, під 
електронним навчанням розуміють процес формування знань, умінь та 
навичок за допомогою або повністю через Інтернет [2]. 

Відповідно до тлумачення Європейської комісії електронне 
навчання можна розглядати як різновид дистанційного навчання. Із цієї 
позиції воно є дистанційним навчанням, реалізованим у Інтернет-
середовищі зі способом передавання навчальних матеріалів в 
електронному вигляді. 

Таке тлумачення передбачає онлайн-навчання, Web-орієнтоване 
навчання, віртуальні університети та класи, «цифрову» співпрацю та 
технологічну підтримку дистанційного навчання. Проте саме ці складові 
Є. Смирнова-Трибульска включає до сучасного тлумачення 
дистанційного навчання [3], тому в Україні більш поширеним є таке 
тлумачення: електронне навчання (e-learning) – це подання навчальних 
матеріалів та управління процесом навчання за допомогою нових 
інформаційних і  телекомунікаційних технологій. 

Ми дотримуємося трактування електронного навчання як навчання, 
що підтримується та стимулюється застосуванням ІКТ. 

Елементами системи електронного навчання, спільними з 
дистанційним навчанням, є: 

 змістові об’єкти: навчальний матеріал поділений на модулі, що 
містять об’єкти різної природи – текст, графіку, зображення, аудіо, 
анімацію, відео тощо. Як правило, вони зберігаються в базі даних і 
доступні залежно від потреб суб’єктів навчання. Результатом є 
індивідуалізація навчання; 

 спільноти: студенти можуть створювати Інтернет-спільноти для 
взаємодопомоги та обміну повідомленнями; 
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 експертна онлайн-допомога: викладачі-експерти доступні в 
мережі для проведення консультацій, надання відповідей на питання, 
організації обговорення; 

 можливості для співпраці: за допомогою відповідного програмного 
забезпечення можна організувати онлайн-конференції, спільну роботу над 
проектом студентів, географічно віддалених один від одного; 

 мультимедіа: сучасні аудіо-та відео-технології подання 
навчальних матеріалів із метою стимулювання прагнення студентів до 
здобуття знань та підвищення ефективності навчання. 

Основні переваги електронного навчання: 
 індивідуалізація навчання: засоби самонавчання надають 

можливість студентам, виходячи з власних можливостей, обирати тип, 
темп та спосіб отримання матеріалів на основі власних уподобань; 

 скорочення витрат на навчання: в системі неформальної освіти 
студенти можуть суттєво знизити або навіть ліквідувати витрати на 
навчання – в усіх інших випадках вартість електронного навчання 
порівнянна чи навіть вища, ніж традиційного денного навчання; 

 швидкий та простий доступ до навчальних матеріалів із будь-
якого місця, де є з’єднання з Інтернетом; 

 можливість спільного навчання через обмін та спільне 
використання освітнього контенту кількома пов’язаними між собою 
користувачами; 

 звітність: навчання, контроль знань, оцінювання та моніторинг 
навчального процесу, накопичення кредитів та проходження навчальних 
програм і планів та отримання сертифіката результатів навчання 
автоматизовані. При цьому зберігаються різні дані, які можуть бути 
використаними для адміністративного контролю за процесом навчання та 
формування різних звітів [4]. 

Однією з форм електронної освіти стала система Moodle як 
безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням, 
платформа призначеної для об’єднання педагогів, адміністраторів і 
студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення 
персоналізованого навчального середовища. 

Лисичанський педагогічний коледж також долучився до розвитку 
електронного навчання. Зокрема, в 2015 році, сім викладачів коледжу 
пройшли курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання е-
Tutor», проведений Університетом економіки та права «КРОК» на основі 
оригінального курсу, розробленого Університетом Анкари за підтримки 
Центру інноваційних методів навчання Школи менеджменту та права 
Цюріхського Університету прикладних наук у рамках проекту 
інституційного партнерства Швейцарського національного наукового 
фонду. 

Досвід роботи в електронній системі Moodle дозволив викладачам 
коледжу покращити знання базових концепцій електронного навчання та 
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он-лайн теорій навчання, краще розуміти систему забезпечення якості в 
електронному навчанні, пізнати специфіку дистанційного навчання та 
дасть можливість ще на крок наблизитися до реалізації основної 
проблеми коледжу «Пошук шляхів ефективного входження до світової 
медіа-освіти в умовах інформаційного освітнього середовища». 

В цьому ж році в коледжі започаткований науково-методичний 
семінар «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі». Викладачі 
усіх спеціальностей Лисичанського педагогічного коледжу вже 
розпочала діяльність щодо створення власних навчальних курсів з таких 
предметів як «Методика музичного виховання», «Теорія і методика 
фізичного виховання», «Спортивна реабілітація», «Хімія», 
«Математика», «Українська література», «Дошкільна педагогіка» тощо.  

Серед інноваційних технологій, на основі яких у ВНЗ має на 
сьогодні створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть 
отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-
якому місці, є технології електронного (дистанційного, мобільного) 
навчання, використання яких робить навчальний процес більш 
привабливим, демократичним, комфортним і стимулює студентів до 
самоосвіти та навчання протягом усього життя. 

Виходячи з актуальності e-learning учасники семінару розглядають 
особливості процесу роботи із курсом в системі Moodle, практично 
засвоювали принципи застосування необхідних для навчання ресурсів та 
посилань на них, визначали спосіб зворотнього зв’язку зі студентами та 
можливості перевірки (контролю) результатів їхньої освітньої діяльності. 

Поруч з цим в коледжі вже третій рік поспіль застосовуються 
можливості блогосфери. В нашому навчальному закладі створення 
блогосфери розпочато 2014 року як пілотний проект, який реалізовується 
шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; 
використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 
навчання в різних форма. 

Викладач коледжу на сучасному етапі розвитку суспільства є 
особистістю, що інтегрує в собі соціальні ролі як постачальника 
дисциплінарних знань, організатора і фасилітатора пізнавальної активності 
учнів, керівника спільної проектної діяльності, так і споживача професійно 
значущої і культурологічної інформації, яка гарантує розвиток особистості 
і активну взаємодію з професійним співтовариством. 

Діяльність Лисичанського педагогічного колективу щодо 
запровадження у процес підготовки майбутніх учителів  інформаційно-
комунікаційних технологій здійснюється за напрямками: 

 комп’ютеризація навчально-виховного процесу; 
 опанування різних версій програми «Intel®.Навчання для 

майбутнього»; 
 розробка авторських навчальних посібників на сучасних 

електронних носіях; 
 використання можливостей мережі Інтернет; 
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 розробка курсів дистанційного навчання; 
 розробка проектів з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій як засобу оптимального поєднання наукової, 
навчальної, виховної, практичної діяльності викладача й студента. 

Одним із пріоритетних напрямків забезпечення багатовекторної 
діяльності коледжу є створення та впровадження курсів дистанційного 
навчання через функціонування технології хмарних обчислень (Cloud 
computing). Технологію хмарних обчислень (Сloud computing) фахівці 
визначають як динамічно масштабованну інтернет-технологію з 
можливістю вільного доступу до інформаційних обчислювальних 
ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі.  

Сloud computing – це технологія, яка надає користувачам мережі 
Інтернет можливість доступу до комп’ютерних ресурсів віддаленого Web-
сервера та використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.  

Світовий досвід впровадження та використання хмарних технологій 
свідчить про його перспективність  використання і у вітчизняній системі 
освіти.  

На сьогоднішній день, в україномовному сегменті мережі Інтернет, 
найбільшою популярністю серед освітян користуються сервіси хмарних 
обчислень наступних корпорацій: Microsoft, Google та IBM.  

Викладачі Лисичанського педагогічного коледжу запроваджуючи 
Е-learning використовують ресурси віртуальної платформи Google, 
оскільки це дозволяє максимально ефективно організувати швидке 
впровадження технологій хмарних обчислень у навчально-виховні 
процеси, постійно удосконалюються службові сервіси хмарних 
технологій, а також корпорацією пропонується сучасний інструмент 
побудови навчальних порталів – служба Google Apps for Education.  

Google Apps – це набір хмарних служб, які допоможуть викладачам 
і студентам продуктивно працювати і спілкуватися, де б вони не 
знаходилися і якими б пристроями не користувалися. Прості в 
налаштуванні, використанні та управлінні інструменти (електронна 
пошта, календар, онлайнові документи та інтерактивні додатки) 
дозволять зосередитися на тому, що дійсно важливо. 

Таким чином, можна говорити про те, що сучасна молодь вибирає 
той навчальний заклад, який гарантує якісну освіту. Лисичанський 
педагогічний коледж забезпечує якісну освіту через трансформацію 
навчального процесу у технологію навчання шляхом творчого 
застосування сучасних педагогічних технологій, удосконалення системи 
розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога для його 
професійної самореалізації. 
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Пивоварова Г. С., Хомич О. М. Технології електронного 

навчання в практиці вищої освіти 
У статті розкриті особливості застосування можливостей 

електронного навчання в практиці вищого навчального закладу. Надається 
характеристика електронного (дистанційного) навчання, його видів, форм 
реалізації. Дається характеристика таких понять дистанційного навчання як 
блог, Moodle, e-learning. Пропонується практичний досвід використання 
можливостей електронного навчання у педагогічному коледжі. 
Представлені напрямки запровадження у процес підготовки майбутніх 
учителів інформаційно-комунікаційних технологій. Доведено, що 
електронне навчання дасть можливість створити нове навчальне 
середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів 
у будь-який час та в будь-якому місці, зробить навчальний процес більш 
привабливим, демократичним, комфортним і стимулюватиме студентів до 
самоосвіти та навчання протягом усього життя. 

Ключові слова: електронне навчання, дистанційне навчання, блоги, 
Moodle, e-learning. 

 
Пивоварова А. С., Хомич Е. Н. Технологии электронного 

обучения в практике высшего образования 
В статье раскрыты особенности применения возможностей 

электронного обучения в практике высшего учебного заведения. Дается 
характеристика электронного (дистанционного) обучения, его видов, 
форм реализации. Дается характеристика таких понятий дистанционного 
обучения как блог, Moodle, e-learning. Предлагается практический опыт 
использования возможностей электронного обучения в педагогическом 
колледже. Представлены направления внедрения в процесс подготовки 
будущих учителей информационно-коммуникационных технологий. 
Доказано, что электронное обучение даст возможность создать новую 
учебную среду, где студенты могут получить доступ к учебным 
материалам в любое время и в любом месте, сделает учебный процесс 
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более привлекательным, демократическим, комфортным и будет 
стимулировать студентов к самообразованию и обучению в течение всей 
жизнь. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, 
блоги, Moodle, e-learning. 

 
Pivovarova A., Khomich H. Technology e-learning practice in 

higher education 
The article reveals peculiarities of application of e-learning in Higher 

Education Practice. The characteristics of the electronic (remote) education, its 
kinds and forms of implementation. The characteristics of such concepts of 
distance learning as a blog, Moodle, e-learning. It offers practical experience 
of using e-learning in Teachers College. Presented in the direction of 
implementation of the process of preparing future teachers of ICT. It is proved 
that e-learning will provide an opportunity to create a new learning 
environment, where students can access learning materials at any time and in 
any place, will make the learning process more attractive and democratic, 
comfortable and will encourage students to self-education and training 
throughout life. 

Thus, we can say that today's youth chooses the institution that 
guarantees quality education. Lisichanskiy Teachers College provides quality 
education through the transformation of the educational process in technology 
education through creative use of modern educational technologies, improving 
the development of the creative potential of future teachers for their 
professional fulfillment. 

Key words: e-learning, distance learning, blogs, Moodle, e-learning. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Сучасний розвиток суспільства характеризується стрімко 
зростаючим процесом інформатизації та комп’ютеризації, зумовлений 
процесом глобалізації, при якому освіта перетворюється із закінченого 
процесу в безкінечний. Людина, яка прагне гідного соціального стану та 
позиції у суспільстві і бажає бути конкурентоспроможною на ринку 
праці, повинна безперервно навчатися новому і набувати нових вмінь і 
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навичок. Це спричинило розвиток неперервної освіти, якій притаманні не 
тільки освіта впродовж всього життя, а й постійний перехід на більш 
високий рівень, якому протаманні постійний рост професійних знаннь і 
вмінь, набуття життєвого і професійного досвіду. Саме неперервна освіта 
покращує здобутки окремих людей та суспільства щоденно, в міру 
набуття та впровадження у життя нових знань та технологій.  

Для потреб інноваційного розвитку країни вища освіта відіграє 
надзвичайно важливу роль. Різним аспектам розвитку вищої освіти 
присвячені праці українських вчених В. Андрущенка, І. Дідика, 
О. Грішнової, Б. Данилишина, М. Долішнього, М. Дробнохода, 
М. Згуровського, С. Злупка, І. Каленюка, Р. Кігеля, П. Кононенка, 
К. Корсака, О. Кратта, В. Кременя, В. Куценко, Е. Лібанової, 
М. Ніколаєнка, В. Новікової, Т. Оболенської, А. Погрібного, Л. Семів, 
О. Сидоренка ін.. Питанням функціонування системи неперервної 
професійної освіти висвітлені в працях вітчизняних учених А. Алексюка, 
В. Галузинського, С. Гончаренка, М. Євтуха, І. Зязюна, Н. Ничкало, 
П. Підкасистого, С. Сисоєвої. 

Фахівці стверджують, що «нині вже не диплом визначає 
придатність до праці, а освіта протягом усього життя є головним 
чинником науково-технічного прогресу, відновлення і відтворення 
суспільних ресурсів і, насамперед, здатності людини динамічно 
адаптуватися до нових професійних вимог» [7, с. 7–8]. 

Швидке впровадження Інтернет-технологій в життя суспільства 
створило всесвітню комунікаційну платформу, що відкрила шляхи для 
перегляду традиційних засобів здійснення освіти. Ми згодні з думкою 
науковців, що на реалізацію принципів дистанційної освіти впливають 
наступні фактори: нормативно-правова база, що регулює функціонування 
системи освіти в країні; політичний курс країни та освітянська політика 
зокрема; стан бюджетно-фінансової системи країни, зокрема в аспекті 
фінансування освітніх програм та державного замовлення у ВНЗ; 
особливості функціонування ринку освітніх послуг у країні; рівень 
доступу до освіти всіх категорій населення; соціально-демографічна 
ситуація у країні; тенденції функціонування ринку праці; науково-
інноваційні фактори; рівень інтеграції у європейську систему освіти; 
інформаційні чинники; культурні особливості розвитку нації, традиції; 
мотивація до навчання. 

Як стверджує О. Удод, в освітній галузі інновацію варто розглядати 
як реалізоване нововведення в освіті – у змісті, методах, прийомах і 
формах навчальної діяльності й виховання особистості (методиках, 
технологіях), у змісті та формах організації управління освітньою 
системою, а також у організаційній структурі закладів освіти, у засобах 
навчання й виховання та в підходах до соціальних послуг у освіті, що 
суттєво підвищує якість, ефективність і результативність навчально-
виховного процесу [8]. 
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Вагомою характеристикою, що наповнює розуміння поняття 
інновації в освіті є їх рівні. С. Курбатов визначив шість рівнів 
нововведень, які існують у системі освіти, зокрема: удосконалення – 
зміна одного або кількох елементів освітнього процесу; раціоналізація – 
встановлення нового правила використання наявних педагогічних засобів 
для розв’язання традиційних завдань; модернізація – зміна декількох 
елементів існуючої освітньої системи; евристичне розв’язання – 
знаходження способу розв’язання існуючих педагогічних проблем; 
створення та використання невідомих раніше педагогічних форм, 
методів, засобів для розв’язання актуальних педагогічних завдань; 
педагогічний винахід – новий засіб, технологія або нова комбінація 
відомих засобів для досягнення освітніх цілей; педагогічне відкриття – 
постановка та розв’язання нової педагогічної задачі, що призводить до 
принципового оновлення освітньої системи або суттєвого поліпшення її 
складових елементів [5, с. 268–276]. 

Як вважають науковці, предумовами розвитку та ефективного 
впровадження дистанційного навчання в систему вищої освіти є 
створення нових методів і технологій навчання, що відповідають 
телекомунікаційному середовищу спілкування. Дистанційну форму 
навчання спеціалісти зі стратегічних проблем освіти називають 
освітньою системою ХІХ століття. Дистанційне навчання дає змогу 
впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати 
повноцінну вищу освіту або підвищувати кваліфікацію. Також 
дистанційне навчання має такі переваги, як гнучкість, актуальність, 
зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, 
відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. 

Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко та 
необхідно їх постійно вдосконалювати, дистанційна форма навчання 
сьогодні дає можливість створення систем масового безперервного 
самонавчання та загального обміну інформацією, незалежно від 
тимчасових і просторових поясів. Крім того, інноваційні технології, які 
застосовуються у системі дистанційної освіти дають рівні можливості 
всім людям незалежно від соціального стану в будь-яких районах країни 
і за кордоном реалізувати права людини на освіту і отримання 
інформації. Тому саме ця система може найбільш адекватно і гнучко 
реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію кожного 
громадянина країни конституційним правом на освіту. 

Можливості мультимедійних навчальних програм з кожним роком 
розширюються, збагачуючи навчальне середовище яскравою та 
динамічною наочністю. Зараз в ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» в системі дистанційного навчання 
студентів використовується Moodle. Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне 
об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (LMS), яке має: 
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систему управління курсами (CMS); є віртуальним навчальним 
середовищем (VLE); використовується як платформа для навчання.  

Moodle представляє собою технологічну навчальну систему, яка 
має можливість щодо організації комунікаційної діяльності між 
викладачем та студентом, завдяки чому студент проявляє себе, як 
особистість, отримує задоволення від самого процесу пізнання, 
самостверджується. Технологічна полатформа Moodle дозволяє не тільки 
розміщати начальні матеріали, а й організовувати продуктивну 
навчальну діяльність в дистанційному режимі. 

Moodle надає викладачам, студентам та адміністраторам дуже 
розвинутий набір інструментів для дистанційного навчання. До переваг 
застосування цієї технології можна віднести:  

 підвищення відповідальності викладача за якість навчально-
методичних матеріалів, зміст яких потребує постійного поновлення і 
вдосконалення, а досвід традиційної організації навчального процесу – 
адаптації до нової системи комунікацій між викладачем і студентом; 

 застосування автоматизованих систем контролю знань; 
 зняття напруги та нервозності студентів в процесі навчання та 

отримання підсумкової оцінки (можливість доопрацювання питань);  
 можливість працювати з електронними варіантами програмно-

методичного забезпечення по тим чи іншим дисциплінам в зручний для 
студента час. 

 широкий доступ студентів до освітніх ресурсів, не обмежені 
часом та відстанню навчального закладу. 

Система Moodle є пакетом програмного забезпечення  для розробки 
курсів дистанційного навчання и web-сайтов. Головною відмінністю 
Moodle є підтримка сучасних стандартів електронного мережевого 
навчання E – learning 2.0 та передбачає активне залучення студентів у 
процес навчання. До основних особливостей використання системи 
належить те, що:  

 система спроектована з урахуванням взаємодії між викладачем 
та тим, кто навчається;  

 студенти мають можливість корегувати свої облікові данні; 
 всі зміни, які відбулися в курсі з моменту останнього входу 

користувача в систему відображаються на першій страниці;  
 є можливість відображення звіту по входу користувача в 

систему з урахуванням зміста діяльності; 
 здатість використання E-mail-розсилки, форумів, коментарів 

викладача.  
Технологічна полатформа Moodle дозволяє не тільки розміщати 

начальні матеріали, а й органзовувати продуктивну навчальну діяльність 
в дистанційному режимі.  За для цього вікладачі розробляють спеціальні 
завдання, а результати виконання ціх завдань збираються в портфоліо та 
доступня як викладачу, так й студенту на протязі всього курсу навчання. 
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Розробники постійно створюють додаткові можливості для системи 
Moodle, наприклад: з’явились можливості інтерактивних завдань, подібних 
до тестування, які спонукають до інтерактивних дій; можливість 
переміщувати об’єкти на певний фон; можливість виділяти маркером 
частину об’єкту, відповідно до поставленого завдання; робити рисунки, як 
відповіді на питання; можливість застосувати mp3-рекордер для аудіо 
відповіді та аудіо питань; можливість використовувати віртуальні 
лабораторії, мультимедійні лекції та інший мультимедійний контент. 

Отже, переваги навчання з використанням інноваційних технологій 
у систем вищої освіти не підлягають сумніву. Викладання за допомогою 
системи Moodle, на наш погляд, стає наближеним до системи 
викладання, запровадженої у найвідоміших університетах світу. Слід 
зауважити, що використання інноваційних технологій дистанційного 
навчання є неможливим без ефективної самостійної керованої роботи 
студентів. Самостійність у навчанні, відповідальність за власну освітню 
діяльність, вміння організовувати свій робочий час і розподіляти 
навантаження є основними характеристиками, що притаманні сучасним 
вимогам суспільства. Таким чином, можна стверджувати, що 
цілеспрямоване й систематичне використання інноваційних технологій 
дистанційного навчання в системі вищої освіти сприяє активізації 
самоосвітньої діяльність студентів, підвищує інтенсивність і системність 
навчальної роботи, регулює контроль навчальної діяльності протягом 
семестрів, посилює мотивацію студентів до вивчення навчального 
матеріалу, що зрештою призводить до підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців та розкриває їх потенційні можливості. 
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Птахіна О. М. Сучасні тенденції інноваційного розвитку 

дистанційної навчання в системі вищої освіти 
У статті розкрито сутність інновацій в освітній галузі, переваги 

застосування технологічної полатформи Moodle в дистанційному 
навчанні вищого навчального закладу. Технологічна полатформа Moodle 
дозволяє не тільки розміщати начальні матеріали, а й організовувати 
продуктивну навчальну діяльність в дистанційному режимі. Дистанційну 
форму навчання спеціалісти зі стратегічних проблем освіти називають 
освітньою системою ХІХ століття. Використання інноваційних 
технологій дистанційного навчання в системі вищої освіти сприяє 
активізації самоосвітньої діяльність студентів, посилює мотивацію 
студентів до вивчення навчального матеріалу, що призводить до 
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців та розкриває їх 
потенційні можливості. 

Ключові слова: інновації в освітній галузі, дистанційне навчання, 
технологічна полатформа Moodle. 

 
Птахина О. Н. Современные тенденции инновационного 

развития дистанционного обучения в системе высшего образования 
В статье раскрыта сущность инноваций в образовательной отрасли, 

преимущества применения технологической полатформи Moodle в 
дистанционном обучении высшего учебного заведения. Технологическая 
полатформа Moodle позволяет не только размещать учебные материалы, 
но и организовывать продуктивную учебную деятельность в 
дистанционном режиме. Дистанционную форму обучения специалисты 
по стратегическим проблемам образования называют образовательной 
системой ХІХ века. Использование инновационных технологий 
дистанционного обучения в системе высшего образования способствует 
активизации самообразовательной деятельности студентов, усиливает 
мотивацию студентов к изучению учебного материала, что приводит к 
повышению качества подготовки будущих специалистов и раскрывает их 
потенциальные возможности. 

Ключевые слова: инновации в образовательной сфере, 
дистанционное обучение, технологическая полатформа Moodle. 
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Ptakhina O. Modern Trends of Innovative Development of Distance 
Learning in the System of Higher Education 

The article reveals the essence of innovation in education industry, the 
advantages of using technological platform Moodle in distance education 
institutions in the higher education. Technological platform Moodle allows not 
only to post organize productive learning activities in distance regime. The  
experts on strategic problems of education name the distance form of 
education the educational system of the 21st century. The usage of innovative 
distance learning technologies in the system of higher education contributes to 
students to the activation of self-educational activity, enhances the motivation 
of students to study material that produces to improve the quality of training of 
future specialists and reveals their potential. 

Key words: innovation in education, distance learning, technological 
platform Moodle. 
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А. О. Рижанова  
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Розвиток інформаційного суспільства, становлення нових видів 

соціального виховання – регіонально-світового (для України – 
європейського) та глобального, поява інноваційного соціального 
простору – віртуального, неіснуючих до нині у філогенезі засобів 
соціалізації людини – Інтернету, мобільного зв’язку тощо, докорінно 
змінюють провідні традиційні види соціального виховання – сімейного, 
етнічного, громадянського. Виникнення понять «медіасоціалізація», 
«кіберсоціалізація» відображають новітні тенденції соціального розвитку 
людини інформаційного суспільства, гармонізувати які має майбутній 
соціальний педагог через фахові технології. Таким чином, щоб 
віддзеркалити повністю сучасні соціокультурні вимоги до соціального 
педагога мають відповідно трансформуватися його професійна освіта. 
Зокрема потребує перегляду ставлення до соціально-педагогічного 
супроводу, оскільки виникнення нових складових процесу соціалізації в 
інформаційному суспільстві викликає потребу у розширенні об’єктів, 
змісту зазначеного супроводу, а, отже, і професійного вдосконалення 
відповідного фахівця.  
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Становлення культури інформаційної доби та розвиток соціалізації 
в ньому обґрунтовують В. Біблер, О. Волошенюк, П. Ебурдін, Б. Єрасов, 
В. Іванов, О. Кудашкіна, А. Мудрик, Д. Несбітт, О. Петрунько, 
В. Плешаков, Н .Угольков, Р. Уілсон, А. Чуприна, В. Шейко та інші. 
Особливості трансформації соціальної педагогіки в умовах 
інформаційного суспільства досліджують: Н. Максимовська (соціалізація 
студентської молоді у сфері дозвілля), А. Макряк, О. Новикова 
(соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку до умов 
інформаційного суспільства), О. Хендрик (розвиток соціальності 
студентів мистецьких спеціальностей засобами хореографії), Т. Швець 
(громадянське загартування старшокласників через досвід міжнародного 

співробітництва) та інші. Теоретико-методологічні підвалини соціального 
супроводу розробляють О. Безпалько, Ю. Герасимів, Н. Захарова, 
Г. Лактионова, Л. Мардахаєв, Ж. Петрочко, Л. Пономаренко, 
І. Рогальська та інші. Соціально-педагогічний супровід соціалізації в 
умовах інформаційного суспільства – О. Білик (іноземних студентів у 
освітньо-культурному середовищі ВНЗ), А. Тадаєва (молодших школярів 
в сучасному інформаційному просторі») та інші. Затверджені теми 
докторських дисертацій з соціально-педагогічної підтримки багатодітних 
сімей громадою (Ю. Ібрагім), людей похилого віку засобами мистецтва 
(Ю. Лисенко). Проте в цілому зміни об’єктів та змісту соціально-
педагогічного супроводу в культурі інформаційного суспільства, 
підготовка до цих змін майбутніх фахівців досліджено недостатньо.  

Мета статті. На підставі виявлення специфіки соціально-
педагогічного супроводу соціалізації людини в інформаційному 
суспільстві обґрунтувати актуальні проблеми теоретичної та практичної 
професійної підготовки до його здійснення майбутніх фахівців з 
соціального виховання.  

Глобалізаційні процеси постіндустріальної доби зміцнюють 
соціальну інтеграцію населення планети [1; 4]. В інформаційному 
суспільстві об’єктивно уможливлюється ціннісний плюралізм через 
необмежений доступу до інформації, можливість віртуальної присутності 
в будь-якій точці земної кулі завдяки засобам масової комунікації (ЗМК), 
Інтернету, а, отже, підвищується і відповідальність особистості за обрані 
орієнтації, їх впровадження в суспільне буття [12]. Водночас, зростає 
кількість соціальних (міжнаціональних, міжрасових, міжрелігійних) 
конфліктів як результат масових міграцій населення, наслідок 
формування регіональної (наприклад, Європейської), глобальної культур 
людства. Відповідно докорінно трансформується процес соціалізації 
суб’єктів соціуму (людина, група, суспільство), провідну роль починають 
відігравати ЗМК, про що свідчить виникнення термінів медіасоціалізація, 
кіберсоціалізація [6; 13; 14; 17; 19]. Швидкі зміни соціокультурного 
середовища, відсутність у філогенезі досвіду педагогічно доцільного 
керування кіберсоціалізацією особистості призводять до маргіналізації 
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людей похилого віку (соціальне становлення яких відбувалось за 
індустріальної доби) [10; 11], до формування інформаційного рабства 
дорослих, розвитку Інтернет та комп’ютерної залежності, інформаційної 
агресії, кіберзлочинності у дітей та молоді.  

Глобалізація, безумовно, супроводжується відносною 
узгодженістю, але не передбачає стовідсоткову уніфікацію етносів, країн, 
регіонів світу. Більш того, культурологи, зокрема В. Шейко [21, с. 165–
166], підкреслюють як специфіку інформаційного суспільства саме 
федерацію унікальних культур, де унікальність кожної країни забезпечує 
динаміку глобальної культури людства. Таким чином, Україна, яка 
межує між Сходом та Заходом, має можливість через соціально-
педагогічну діяльність зберегти кращі здобутки традиційної соціалізації, 
зміцнівши та оновивши їх інноваціями сучасності. За цих умов соціальна 
педагогіка є засобом зміцнення інтеграційних процесі через механізми 
соціального виховання не лише на суспільному рівні певної країни, але 
вже і на регіонально-світовому, глобальному рівнях. Соціальні педагоги, 
як фахівці з соціального розвитку, в нових інформаційно-культурних 
обставинах мають здійснювати супровід становлення та вдосконалення 
соціальності людини, зокрема і у віртуальному середовищі, підтримуючи 
її сходження від сімейних через громадянські до регіональних, 
глобальних цінностей людства. Таким чином, соціально-педагогічний 
супровід має бути різноманітнішим, а впровадження інновацій у процес 
професійної підготовки соціальних педагогів у вищій школі України – 
пов’язаним з необхідністю цих фахівців відповідати викликам 
інформаційного суспільства, його вимогам підвищення ефективності 
соціального взаєморозвитку людини та її середовища.  

Традиційно соціально-педагогічний супровід розглядається за 
аналогією з соціальним супроводом («вид соціальної роботи, 
спрямований на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу 
соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання 
життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу» 
[7]), завдання якого вирішуються через надання саме «соціально-
педагогічних послуг». Фахівці соціальної педагогіки розширюють коло 
об’єктів цього супроводу, крім дітей та молоді (зокрема умовно 
засудженими неповнолітніми у процесі їх ресоціалізації [3]), ще й батьками-
вихователями дитячого будинку сімейного типу [15], людиною в життєвій 
ситуації [9], сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах [5]. 

На нашу думку, соціально-педагогічний супровід є складовою 
соціально-педагогічної діяльності, а не механічним поєднанням 
соціального та педагогічного супроводів. Під соціально-педагогічною 
діяльністю розуміємо науково обґрунтоване культуровідповідне 
регулювання соціального виховання в усіх сферах з метою 
непримусового набуття та розвитку соціальності суб’єктів соціуму через 
активізацію їх на вдосконалення цього соціуму. Тому в нетрадиційних 
соціально-культурних умовах соціалізації інформаційного суспільства 
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соціально-педагогічний супровід може стосуватися не лише «дітей та 
молоді» і не тільки «незахищених категорій з метою подолання життєвих 
труднощів». Соціально-педагогічний супровід має специфічну мету 
сприяння поступовому розвитку соціальності будь-якої людини (групи, 
суспільства) у нетрадиційних умовах соціалізації, запобігаючи 
деформації її соціального розвитку. Наприклад, кардинальні зміни 
процесу соціалізації в інформаційному суспільстві у зв’язку з 
виникненням нових видів: соціального середовища – соціальні мережі, 
реальності – віртуальної, засобів доступу до фактично необмеженої 
інформації – комп’ютер, Інтернет тощо, зумовили виникнення відсутніх 
у філогенезі різновидів соціалізації – медіа-, кіберсоціалізація, соціальне 
становлення людини в яких відбувається переважно стихійно. Отже, 
особливо такі вікові групи, як: діти (швидко адаптуються, але відсутній 
реальний соціальний досвід) та люди похилого віку (адаптаційні процеси 
знижуються, переважає соціальний досвід попереднього індустріального 
суспільства), об’єктивно потребують соціально-педагогічного супроводу 
медіа-, кіберсоціалізації щодо запобігання інформаційного рабства, 
комп’ютерної залежності, віктимізації під впливом кіберзлочинності 
тощо (перш за все, діти) та маргіналізації (переважно люди похилого 
віку). Крім того, соціально-педагогічний супровід (соціально-виховний 
за суттю) може застосовуватися і до вимушених переселенців 
(соціалізація в незвичному соціальному середовищі), іноземних 
студентів, кількість яких з розвитком інформаційного суспільства 
зростатиме (тимчасова соціалізація у нетрадиційному для них 
соціокультурному просторі) тощо. Таким чином, соціально-педагогічний 
супровід розглядається нами як вид соціально-педагогічної діяльності, 
спрямованої на захист, допомогу та підтримку успішного поступового 
розвитку соціальності суб’єктів соціуму в нетрадиційних умовах 
соціалізації через організацію, координацію та контроль соціального 
виховання різних соціальних інститутів та закладів найближчого 
соціального середовища.  

При цьому соціально-педагогічний захист, соціально-педагогічна 
допомога та соціально-педагогічна підтримка є змістовними «зовнішніми» 
напрямами (відповідними до рівня та якості розвитку соціальності 
особистості) супроводу саме об’єкта соціального виховання в 
нетрадиційних умовах. Наприклад, захисту потребує соціальний суб’єкт з 
низьким рівнем соціальності (несформовані або нестійкі соціальні 
цінності, емоційна нестабільність в соціальних взаєминах, відсутність 
норм просоціальної поведінки), який лише засвоює (адаптується) 
особливості нетрадиційних умов соціалізації, оскільки він є 
найуразливішим до маніпулювання свідомістю, деформації соціального 
розвитку. Соціально-педагогічний супровід у такому випадку 
спрямований на досягнення соціальним суб’єктом соціальної грамотності.  

Допомога супроводу надається людині з середнім рівнем розвитку 
соціальності (нестійкі соціальні цінності, соціальна суб’єктність в процесі 
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формування, емоційна стабільність лише в традиційних соціальних 
взаєминах, норми просоціальної поведінки застосовуються ситуативно), 
що вже здатна відтворювати засвоєне (інтегрується) в нетрадиційних 
соціокультурних умовах, оскільки допомога в зміцненні позитивного в 
людини є запобіжником її соціальної деформації в нетрадиційних умовах 
соціалізації, основою відтворення особою найкращих соціальних 
здобутків нового середовища. Результатом соціально-педагогічного 
супроводу у цьому разі є досягнення соціальної компетентності.  

Підтримка супроводом в нетрадиційних умовах соціалізації 
стосується особистості з високим рівнем соціальності (стійкі соціальні 
цінності, сформована соціальна суб’єктність, емоційна стабільність у 
різноманітних соціальних взаєминах, реалізація норм просоціальної 
поведінки). Така людина здатна творчо оновлювати не лише себе, але й 
власне соціокультурне середовище, бути ініціатором його 
вдосконалення, прикладом та помічником в цьому для інших. Отже, саме 
соціальна творчість підтримується та розвивається в процесі соціально-
педагогічного супроводу, наслідком якого в даному разі є сформованість 
та/або розвиток соціальної культури особистості. 

Організація, координація, контроль, у свою чергу, є напрямами 
власно соціально-педагогічної «внутрішньої» діяльності, якість яких 
забезпечує досягнення «зовнішнього» результату – підвищення 
ефективності соціального розвитку соціальних суб’єктів. Всі складові 
«внутрішньої» частини діяльності стосуються як соціально-
педагогічного супроводу в цілому, так і кожної його складової 
(соціально-педагогічного захисту, соціально-педагогічної допомоги, 
соціально-педагогічної підтримки). До того ж, мають відповідати 
специфіці соціально-педагогічної діяльності – інтеграції та гармонізації 
соціально-виховних впливів соціального середовища (родини, 
актуального для людини соціального закладу, відповідних віку 
соціокультурних установ та соціальних інститутів тощо) та власних 
зусиль соціального суб’єкта. 

Наприклад, повністю погоджуємося з А. Тадаєвою, яка доводить 
необхідність соціально-педагогічного супроводу медіасоціалізації дітей 
молодшого шкільного віку в сучасному інформаційному просторі [18]. 
Автор організовує процес соціально-педагогічного супроводу не лише в 
школі, але й в родині та територіальній громаді, координує роботу в 
школі з вчителем інформатики, психологом, бібліотекарем, вчителями та 
адміністрацією початкової школи, в територіальній громаді з 
представниками позашкільних дитячих установ, культурно-дозвіллєвих 
закладів, установ культури, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, правоохоронних органів, дитячих районних бібліотек, редакцій 
регіональних дитячих видань, регіонального дитячого телебачення, 
адміністратори сайтів та груп у соціальних мережах для молодших 
школярів. Соціально-педагогічний захист дітей з низьким рівнем 
соціальної компетентності передбачає, за А. Тадаєвою, компенсацію 
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відсутності сімейної медіасоціалізації та корекцію занедбаності 
медіасоціалізації початківців батьками. Соціально-педагогічна допомога 
дітям з середнім рівнем розвитку соціальної компетентності надається у 
вигляді компенсації дитині неможливості використання розмаїття нових 
медіа вдома та недостатнього реального спілкування з однолітками та 
дорослими, а також, як профілактика залежності початківця від нових 
медіа, якщо в родині не надають цьому належної уваги. Соціально-
педагогічна підтримка дітей з високим рівнем розвитку соціальної 
компетентності реалізується через розкриття індивідуальності дитини в 
процесі медіасоціалізації; через гармонізацію розвитку компонентів 
соціальної компетентності; через підтримку ініціатив учнів 3-4 класів в 
допомозі медіасоціалізації молодших або менш успішних в розвитку 
соціальної компетентності школярів. Отже, в даному випадку соціально-
педагогічний супровід медіасоціалізації стосується всіх без винятку 
молодших школярів, їх диференціація зумовлена лише психовіковими 
ознаками (учні 1-2 та 3-4 класів). 

Заради справедливості слід зазначити, що для сприяння успішного 
поступового розвитку соціальності (як написано в нашому визначенні) 
соціально-педагогічного супроводу потребує більшість населення нашої 
країни, оскільки потрапивши із авторитарного соціуму ніяк не набуде 
соціальних ознак громадян демократичного суспільства. Проте без 
розвитку, наприклад, соціальної суб’єктності (активна та відповідальна 
соціальна роль, внутрішній локус контролю, мотивація для досягнення 
успіху, самоконтроль та саморегуляція соціальної поведінки тощо) 
пострадянської людини неможлива децентралізація суспільства, а, отже, 
його докорінна демократизація; без толерантності – примирення 
військових УПА та радянських ветеранів.  

Важливість соціально-педагогічного супроводу (соціально-
виховного за технологіями) в Україні посилюється найактуальнішим 
завданням консолідації громадян за часів АТО, усвідомлення 
національно-громадянської ідентичності мешканців всіх регіонів країни, 
для збереження єдності, незалежності останньої та її розквіту. Саме 
копіткий та довготривалий соціально-педагогічний супровід цивільного 
населення, що перебувало на непідконтрольній Україні території, 
вимушених переселенців має сприяти відновленню їх довіри до держави, 
громадянського суспільства в мирний час, трансформації їхнього 
патріотизму таким чином, щоб сепаратизму, військовому вирішенню 
конфліктів на нашій землі не було місця. А добровільним бійцям АТО 
цей супровід стане в нагоді для «повернення» у мирне сімейне, 
громадське життя, для реалізації свого військового лідерства через 
корисну для суспільства соціальну творчість. Особлива соціально-
педагогічна підтримка має бути надана десяткам тисяч дітей та молоді-
жертвам АТО: відновлення їх довіри до світу (базове утворення для 
розвитку соціальності), дорослих, віри в соціальну взаємодопомогу та 
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підтримку, впевненості в можливість просоціальної самореалізації, у 
благополучне майбутнє у власній країні. 

Соціально-педагогічні технології мають супроводжувати українців 
до мирного взаємокорисного співіснування представників різних вікових 
груп, етносів, рас, віросповідань та конфесій в умовах глобалізаційних 
процесів, що торкнулися і нашої країни. Саме соціальна педагогіка має 
забезпечити формування відчуття власної та громадянської гідності 
співвітчизників для соціального вдосконалення своєї країни та 
рівноправного входження до європейського соціокультурного середовища, 
оскільки лише послаблення візового режиму для цього замало. Вже 
сьогодні фахівцям соціальної галузі педагогіки необхідно розробити 
моделі та системи соціально-педагогічного супроводу процесів медіа-, 
кіберсоціалізації людей різних вікових груп, вирішувати проблеми їх 
позитивного поступового соціального розвитку у віртуальному просторі, 
що, безумовно, запобігуватиме поширенню кіберзлочинності тощо. Проте 
для цього необхідно вдосконалити професійну теоретичну та практичну 
підготовку майбутніх соціальних педагогів. 

Теоретична підготовка. Перш за все, інноваційного змісту має 
набути цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки щодо сутності та перспектив розвитку культури 
інформаційного суспільства (соціальна культурологія, філософія 
культури, соціальна філософія), нових соціальних якостей людини, 
певних соціальних груп (соціальна антропологія, культурна політика, 
соціологія освіти), що забезпечать динаміку цьому суспільству та 
комфортну самореалізацію особистості в ньому. Даний цикл сприятиме 
формуванню сучасного професійного мислення соціального педагога, 
відповідного інформаційній добі.  

Особливо слід надати уваги психології (інформаційній, кризових 
станів, творчості, віковій), оскільки вже сьогодні актуальними 
проблемами соціально-педагогічного супроводу соціалізації 
постіндустріальної формації є профілактика комп’ютерної залежності, 
занурення у віртуальній реальності, зокрема соціальних мереж, 
запобігання новому виду рабства людини – інформаційному тощо, 
зважаючи на психовікові та соціальні особливості людини. 

Соціальний педагог має оволодіти віртуально-комп’ютерними, 
рекламно-інформаційними технологіями, щоб сприяти новими засобами 
просоціальному становленню особистості, створенню позитивного 
іміджу багатодітної родини, формуванню справжнього громадянина, а, 
крім того, запобігти через інноваційну соціально-педагогічну діяльність 
витисненню соціальної реальності – віртуальною в свідомості людей, 
особливо першого віку. 

Інноваційним для освіти соціального педагога вищої кваліфікації є 
оволодіння соціально-педагогічними технологіями супроводу 
становлення європейської соціальності громадянина України та набуття 
ним глобальної свідомості, якостей та поведінки (глобальна 
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соціальність), що сприяють формуванню глобальної культури людства, 
його інтеграції та консолідації. Приклад такої технології розроблений у 
дисертації Т. Швець для громадянського загартування старшокласників 
через досвід міжнародного (європейського) співробітництва [20]. 

Перелічені актуальні проблеми теоретичної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів, на наш погляд, сприятимуть усвідомленню ними 
зміни ставлення до об’єктів, суті та змісту такої складової соціально-
педагогічної діяльності як супровід, зважаючи на виклики 
інформаційного суспільства. 

Практична підготовка. Інноваційне оновлення практичної 
підготовки соціального педагога уможливлюють професійні зв’язки 
вишу із засобами масової комунікації (ЗМК), сучасними дозвіллєвими 
закладами, громадськими, релігійними, міжнародними неурядовими 
організаціями, значення яких у соціальному вихованні людини 
інформаційного суспільства підвищується.  

Інноваційний професійний досвід український ВНЗ може 
забезпечити майбутньому соціальному педагогу через організацію 
європейської студентської практики соціально-педагогічного супроводу 
різних категорій населення, оскільки там, особливо в Німеччині, 
Нідерландах, Бельгії, накопичені соціально-педагогічні технології 
формування європейської, глобальної соціальності, незважаючи на 
культурні розбіжності представників різних націй, рас, віросповідань, 
людей різного віку, статі, соціального статку, рівня здоров’я, 
сексуальних орієнтацій тощо.  

Значно просуне практичну підготовку соціальних педагогів 
вдосконалення програм практики студентів, насичення їх завданнями 
відтворення моделей, технологій, методів, форм соціально-педагогічного 
супроводу іноземних студентів (О. Білик [2]), людей похилого віку 
(О. Новікової [11]), розроблених в дисертаціях та експериментально 
підтверджених. Наприклад, соціально-педагогічний супровід підвищення 
ефективності адаптації людей похилого віку до умов інформаційного 
суспільства на індивідуальному рівні забезпечується через стимуляцію 
соціальної суб’єктності (курс «Комп’ютерна академія», спрямований на 
засвоєння інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів (за методикою 
В. Бізянова), використовуються лекційні та практичні заняття «Гаджети як 
можливість подолання проблем старшого віку», «Особливості 
користування соціальною мережею» тощо; інтерактивні ігри та тренінги з 
ігрового комплексу «Науковий мозковий тренінг» (Scientific Brain 
Training PRO) для розвитку пам’яті «Навколо світу», «Іноземець у 
Парижі», «Геральдика», програма «Комп’ютер для всіх» з метою 
організації індивідуальних занять за методикою О. Грибової, лекція-
конференція «Соціальна адаптація людей похилого віку до умов 
інформаційного суспільства: зарубіжний досвід» у формі телемосту з 
пансіонатом для людей похилого віку (Dom opieki seniorów) в м. Фалкув 
(Польща) в он-лайн режимі за допомогою програми Scype). Сучасні форми 
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соціально-педагогічної роботи запропоновані Н. Максимовською [8] зі 
студентською молоддю у сфері дозвілля: «Інтерактивне самоврядування», 
«Студентський медіа-центр», «Інтернет-клуб», «Wi-fi – зона інтелекту та 
позитиву», акції «Спробуй себе у дії», «Я знаю, що можу, подієвий туризм, 
історична реконструкція, парк відкритих можливостей, стріт-арт тощо. 

Оновлення фахової практики, безумовно, сприятиме формуванню 
професійної свідомості, стимулюватиме професійну самоосвіту, науково-
дослідну роботу, суспільно-корисну, професійно-орієнтовану дозвіллєву 
діяльність студентів, без яких неможлива підготовка високоякісних 
спеціалістів вищої кваліфікації інформаційного суспільства. 

Таким чином, розвиток культури інформаційного суспільства впливає 
на трансформацію процесу соціалізації людини, залучаючи її до медіа- та 
кіберсоціалізації, занурюючи у віртуальний простір та соціальні мережі, 
забезпечуючи необмежений доступ до інформації, розширюючи реальний 
соціальний простір до регіонально-світового та глобального. Соціально-
педагогічний супровід (як вид соціально-педагогічної діяльності, 
спрямованої на захист, допомогу та підтримку успішного поступового 
розвитку соціальності суб’єктів соціуму в нетрадиційних умовах 
соціалізації через організацію, координацію та контроль соціального 
виховання різних соціальних інститутів та закладів соціального 
середовища) за таких умов сприяє зниженню рівня стихійності, 
підвищенню гармонійності у соціальному розвитку індивіда та соціального 
середовища. Розширення об’єкта та вдосконалення змісту, технологій 
соціально-педагогічного супроводу забезпечуватимуть вирішення 
суб’єктивних проблем інтеграції, консолідації на внутрішньо національному 
рівні України та об’єктивних – входженню в глобальний простір 
інформаційної культури, зокрема в європейське соціокультурне 
середовище. Актуальними проблемами професійної підготовки соціальних 
педагогів щодо супроводу соціалізації людини в інформаційному 
суспільстві є теоретичні (розширення та оновлення професійного мислення, 
усвідомлення необхідності постійного фахового самовдосконалення, 
розвиток критичності, креативності цих фахівців, їх здатності до розробки 
соціально-педагогічних технологій консолідації та інтеграції суспільства 
соціально-виховними засобами), практичні (засвоєння європейського та 
світового досвіду супроводу соціального вдосконалення людини, 
різноманітних груп, суспільств; оволодіння сучасними методами, формами 
активізації соціальної суб’єктності українців, оволодіння громадянами 
відчуттям власної гідності, толерантності, соціальної відповідальності як 
основи для здобуття європейської соціальності, вміло використовуючи при 
цьому переваги віртуального простору, Інтернет-технологій, інтерактивних 
ЗМІ, мобільного зв’язку тощо). 

Перспективами подальших наукових розвідок є обґрунтування 
відповідних технологій соціально-педагогічного супроводу різних 
соціальних суб’єктів для впровадження їх в процес професійної 
підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників. 
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Рижанова А. О. Актуальні проблеми підготовки фахівців до 

соціально-педагогічного супроводу в умовах інформаційного 
суспільства 

На підставі аналізу тенденцій трансформації соціалізації в умовах 
інформаційного суспільства (виникнення її складових медіа-, 
кіберсоціалізації, поширення ціннісного плюралізму, зростання ролі 
особистості в суспільних перетвореннях тощо) обґрунтовуються 
особливості соціально-педагогічного супроводу в нетрадиційних 
соціально-культурних обставинах задля запобігання деформації 
соціального розвитку різних соціальних суб’єктів, а не лише звичних – 
«незахищених категорій з метою подолання життєвих труднощів». 
Доводиться необхідність вдосконалення теоретичної та практичної 
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професійної підготовки соціальних педагогів, соціальних працівників 
щодо соціально-педагогічного супроводу соціалізації іноземних 
студентів (підтримка у становленні українських культурних послів за 
кордоном), людей похилого віку (захист від маргіналізації), медіа-, 
кіберсоціалізації дітей та молоді (допомога в розвитку соціальності у 
віртуальному середовищі, запобігаючи інформаційному рабству). 

Ключові слова: професійна підготовка соціальних педагогів, 
соціально-педагогічний супровід, інформаційне суспільство. 

 
Рыжанова А. А. Актуальные проблемы подготовки 

специалистов к социально-педагогическому сопровождению в 
условиях информационного общества 

На основе анализа тенденций трансформации социализации в 
условиях информационного общества (возникновение её составляющих 
медиа-, киберсоциализации, распространение ценностного плюрализма, 
повышение роли личности в социальных преобразованиях и другие) 
обосновываются особенности социально-педагогического 
сопровождения в нетрадиционных социокультурных обстоятельствах для 
предупреждения деформации социального развития разных социальных 
субъектов, а не только привычных – «незащищённых категорий с целью 
преодолению жизненных трудностей». Доказывается необходимость 
совершенствования теоретической и практической подготовки 
социальных педагогов, социальных работников к социально-
педагогическому сопровождению социализации иностранных студентов 
(поддержка становления украинских культурных послов за границей), 
людей пожилого возраста (защита от маргинализации), медиа-, 
киберсоциализации детей и молодежи (помощь в развитии социальности 
в виртуальной среде, предотвращая информационное рабство). 

Ключевые слова: профессиональная подготовка социальных 
педагогов, социально-педагогическое сопровождение, информационное 
общество. 

 
Ryzhanova A. Significant Issues of Training Specialists for Social-

Pedagogical Accompaniment Under Conditions of Information Society 
Based on analysis of transformation tendencies of socialization under 

conditions of information society (emergence of its media- and 
cybersocialization components, establishment of value pluralism, increasing 
importance of an individual in social changes etc.), the characteristic features 
of social-pedagogical accompaniment are given rationale in regards to social 
accompaniment. A necessity for non-traditional sociocultural conditions of 
expanding the number of objects is defined not only for “insecure categories in 
order to overcome the hardships of life”, but also for prophylaxis of 
deformation of various social subject’s social development, particularly 
media- and cybersocialization of children and youth (assisting in sociality 
development while remaining in virtual environment, preventing information 
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addiction), socialization of foreign students (supporting the establishment of 
Ukrainian cultural embassies abroad), of elderly people (preventing 
marginalization) etc. The author proves that there is the need for improving 
theoretical professional training to form social pedagogue’s contemporary 
professional thinking according to conditions of information age, meaning that 
a cycle of humanitarian and social-pedagogical subjects must embrace 
innovative contents of core and perspectives of developing the culture of 
information society (social culturology, philosophy of culture, social 
philosophy) and new social qualities of a person and certain social groups 
(social anthropology, cultural politics, education sociology), which will ensure 
this society’s dynamics and person’s comfortable self-realization in it. 
Revisiting practical professional training of social pedagogues and social 
workers is all about mastering virtual-computer and advertising-informational 
technologies, aimed at facilitating new means of pro-social development of a 
person (under conditions of increasing importance of personality’s 
sociocultural significance), at creating positive image of an experienced 
professional, at forming active and responsible citizen, and, apart from that, at 
mastering social-pedagogical technologies of accompanying establishment of 
Ukrainian citizen’s European sociality and gaining of global conscience, traits 
and behavior, which helps in forming humanity’s global culture, its integration 
and consolidation. 

Key words: professional training of social pedagogues, social-
pedagogical assistance, information society. 
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КОМПЕНТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ 
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ 

 
Ще у 2001 році американський дослідник М. Пренський вводить 

поняття «цифрові аборигени» для осіб, «рідною мовою» яких є цифрова 
мова комп’ютерів, відеоігор та Інтернету [10]. «Цифрові аборигени» 
отримують інформацію дуже швидко, процеси їх роботи паралельні та 
багатозадачні, вони функціонують краще, коли в мережі. Враховуючи 
півтора десятиріччя різниці між широким поширенням Інтернету серед 
населення в США (43,1% населення користувачі Інтернету у 2000 році, 
88,5% – у 2016 році) [13] та Україні (0,4% населення користувачі 
Інтернету у 2000 році, 44.5% – у 2016 році) [16], ми припускаємо що саме 
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сучасних українських підлітків у нашій статті ми вже можемо називати 
«цифровими аборигенами», бо вони народились та живуть в той час, 
коли комп’ютери та Інтернет стають значно поширеними та доступними 
в Україні. 

Актуальність питання формування компетенцій безпечної 
поведінки підлітків в Інтернеті наскрізна у документах міжнародних 
організацій, дослідженнях науковців різних галузей, педагогів й батьків, 
спеціалістів правоохоронних органів та засобах масової інформації, 
Інтернет-провайдерів та мобільних операторів, бізнесових та 
громадських організацій різних рівнів. 

Разом з тим багато питань, пов’язаних з успішною соціалізацію 
підлітків та формуванням безпечної поведінки в Інтернеті, залишаються 
малодослідженими у вітчизняному науковому просторі. 

На наш погляд, недостатньо висвітленими є переваги 
компетентнісного підходу у формуванні безпечної поведінки підлітків в 
Інтернеті та аналіз існуючих компетенцій для успішної соціалізації 
підлітків під час користування Інтернетом.  

Це дало змогу сформулювати мету нашої статті: аналіз та 
систематизація існуючих підходів щодо розвитку компетенцій безпечної 
поведінки підлітків в Інтернеті. 

Здійснений нами аналіз наукової літератури та міжнародних 
документів показує, що дослідниками розглядаються різні аспекти 
формування компетенцій безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Підтвердження дієвості компетентнісного підходу у формуванні 
поведінки ми знаходимо в статтях ряду вітчизняних та зарубіжних 
дослідників (В. Болотов О. Глузман, Г. Селевко, В. Серіков, 
В. Химинець, О. Часникова); вивченню сутності компетенцій присвячені 
роботи Н. Бібік, О. Крисани, О. Локшини, О. Пометун, А. Хуторського 
С. Шишова; на компетентнісному підході у формуванні безпечної 
поведінки дітей наголошують у своїх роботах О. Неймишев, Л. Сорокіна; 
компетенції успішного та безпечного використання Інтернету та 
цифрових технологій описують Дж. Бейлі, Л. Іломакі, А. Кантосало, 
М. Лаккала, В. Плешаков, М. Рибл, А. Тадаєва, та ін. 

Значний інтерес в рамках компетентнісного підходу у формуванні 
безпечної поведінки дітей в Інтернеті для нас представляють такі поняття 
як «компетентність» та «компетенції» (різними авторами можуть  
вживаються у тотожному сенсі) та розуміються в наукових колах як: 
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і 
ставлень, яких набувають у процесі навчання, які дозволяють людині 
визначати незалежно від ситуації проблеми, характерні для певної сфери 
діяльності (О. Пометун); здатність (уміння) діяти на основі здобутих 
знань (В. Кальней, С. Шишов); своєрідний комплекс знань, умінь і 
ставлень, що набуваються в навчанні й дозволяють людині розуміти, 
тобто ідентифікувати та оцінювати в різних контекстах, проблеми, що є 
характерними для різних сфер діяльності (О. Крисана); набута 
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характеристики особистості (що охоплює знання, вміння, навички та 
цінності), яка дозволяє застосовувати останні на практиці (О. Локшина); 
соціально закріплений освітній результат (Н. Бібік).  

Серед компетенцій вітчизняні науковці розрізняють такі: ціннісно-
смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, 
комунікативна, соціально-трудова, особистісного самовдосконалення 
(А. Хуторський); компетенції пізнавальної діяльності, компетентності 
діяльності, компетентності інформаційних технологій (отримання, 
опрацювання, подання інформації, перетворення її (читання, 
конспектування), масмедійні, мультимедійні технології, комп’ютерна 
грамотність; володіння електронною Інтернет-технологією (І. Зимня); 
компетентності у сфері самостійної пізнавальної діяльності, у сфері 
соціально-трудової діяльності, у побутовій сфері, компетентність у 
культурно-дозвіллєвій сфері. (В. Кальней, С. Шишов). 

Як зазначає Н. Бібік, освіта має враховувати «принцип глобально 
орієнтованої освіти» та компетентності мають охоплювати такі якості 
людини, що дозволяють їй інтегруватись у широкий світовий 
соціокультурний контекст [1]. До таких якостей відносять: усвідомлення 
багатозначності позицій і поглядів на те чи інше явище, бачення 
внутрішньої альтернативності рішень (врахування плюсів і мінусів) будь-
якої діяльності, установка на співпрацю та діалог, уміння організувати 
спільну діяльність, уміння користуватись інформацією, розуміння 
унікальності культур, поглядів, звичаїв, навчання співпраці та діалогу на 
рівні взаємодії окремих людей, носіїв різних поглядів і культур, 
вироблення психології ненасильства, уявлень про політичні, соціальні 
права та свободи людини. 

Л. Сорокіна наголошує, що навчання безпечній поведінці 
доцільніше здійснювати в контексті компетентнісного підходу, 
послідовно занурюючи підлітків в ситуації, що наближаються до 
реальності та потребують від них все більш компетентних дій, що 
передбачають самостійне прийняття рішень, оцінок, рефлексії 
придбаного досвіду [7]. 

В структурі соціальної компетенції інформаційний компонент 
виокремлює А. Тадаєва. Сутність його полягає  в знаннях правильної назви, 
призначення, історії, позитивних та негативних впливів медіа на людину; 
ставленні до інформації як особливої цінності, гаджетів як засобу доступу 
до необмеженої інформації; первинних навичках невіктимної комунікації та 
безпечного користування новими медіа, критичному аналізі інформації. 
Серед критеріїв розвитку соціальної компетентності дітей молодшого 
шкільного віку виокремлює когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-
діяльнісний та рефлексивний [8]. 

У контексті обраної нами проблеми ми вважаємо, що окремої уваги 
заслуговують вивчення цифрової компетентності, яку пропонують 
Л. Іломакі, А. Кантосало, М. Лаккала [12], Цифрова компетентність 
складається з: 
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 технічних навичок по використанню цифрових технологій;  
 здатності використовувати цифрові технології в значущим чином 

для роботи, навчання і для повсякденного життя в цілому в різних 
видах діяльності; 

 здатності до критичного оцінювання цифрових технологій; 
 мотивації для участі в цифрової культури. 
Схожу, але більш деталізовану структуру цифрової компетентності, 

виокремлюють Є. Золотова, Т. Нестік, Є. Розсказова, Г. Солдатова [6]. У 
її складі вони виділяють чотири компоненти: знання; вміння та навички; 
мотивацію; відповідальність (що включає, в тому числі, безпеку).  

У цифровій компетенції виокремлюються:  
 інформаційна та медіакомпетентність (знання, вміння, мотивація 

і відповідальність, пов’язані з пошуком, розумінням, організацією, 
архівуванням цифрової інформації і її критичним осмисленням, а також 
зі створенням інформаційних об’єктів з використанням цифрових 
ресурсів (текстових, образотворчих, аудіо та відео);  

 комунікативна компетентність (знання, вміння, мотивація і 
відповідальність, необхідні для різних форм комунікації і з різними 
цілями);  

 технічна компетентність (знання, вміння, мотивація і 
відповідальність, що дозволяють ефективно і безпечно використовувати 
технічні та програмні засоби);  

 споживча компетентність (знання, вміння, мотивація і 
відповідальність, що дозволяють вирішувати за допомогою цифрових 
пристроїв і Інтернету різні повсякденні завдання, пов’язані з 
конкретними життєвими ситуаціями, які передбачають задоволення 
різних потреб) [6, с. 5]. 

Зазначимо, що цифрова компетентність визнана однією із восьми 
ключових у контексті навчання впродовж життя у країнах Європейського 
Союзу і розуміється як «набір знань, навичок, ставлень (таким чином, в 
тому числі здібностей, стратегій, цінностей і усвідомлення), які необхідні 
при використанні ІКТ і цифрових засобів масової інформації для 
виконання завдань; вирішувати проблеми; спілкуватися; управління 
інформацією; співпрацювати; створювати і обмінюватися контентом; і 
будувати знання ефективно, результативно, належним чином, критично, 
творчо, самостійно, гнучко, з етичної точки зору, рефлекторно для 
роботи, відпочинку, участі, навчання, спілкування, споживання і 
розширення прав і можливостей» [15, с. 3–4]. 

У цьому розумінні до цифрової компетентності включені сім 
складових: 

 управління інформацією (ідентифікувати, визначати 
місцезнаходження, доступ, отримувати, зберігати і організовувати 
інформацію); 
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 технічні операції та співпраця (зв’язок з іншими, брати участь в 
онлайнових мережах/спільнотах, конструктивно взаємодіяти); 

 зв’язок та обмін інформацією (обмін даними через інтернет-
інструменти, беручи до уваги недоторканність приватного життя, 
безпеку і нетикет); 

 етика і відповідальність (поводитися етично та відповідально, 
розуміючи рамки закону); 

 технічні операції (використовувати технології і засобів масової 
інформації, виконувати завдання за допомогою цифрових засобів);  

 створення контенту і знань (інтегрувати і повторно ускладнені 
попередні знання і зміст, побудування нових знань); 

 оцінка і вирішення завдань (визначити цифрові потреби, 
вирішувати проблеми за допомогою цифрових засобів, оцінити 
інформацію, що отримується). 

В. Плешаков використовує поняття «кіберкомпетентність» як 
«володіння сукупністю знань, умінь, навичок, конкретних способів дій, 
особистісних якостей, певного досвіду, необхідних для здійснення 
продуктивної та безпечної життєдіяльності в кіберпросторі: 
кіберкомунікаціі, кібернавчання, кібервиховання, кіберосвіти, 
професійної та громадської діяльності». Окремі знання, вміння та будь-
які навички або спосіб дії визначається як кіберкомпетенція [2, с. 255]. 

На думку В. Плешакова, процес формування кіберкомпетенцій 
повинен бути нерозривно пов’язаний з метою і завданнями навчання; 
бути спрямований на формування ключових, предметних і професійних 
компетенцій; сприяти розвитку особистості; враховувати психовікові і 
індивідуальні особливості учнів, тобто бути цілісним процесом, який 
відповідає закономірностям, принципам і вимогам педагогіки 
ХХI століття [2, с. 257]. 

Науково цікавими для нас є роботи Дж. Бейлі та М. Рибла, які 
вводять нове поняття «цифрове громадянство» і розуміють його як 
«норму відповідної, відповідальної поведінки з урахування використання 
технології» [9, с. 15] Виокремлюють дев’ять елементів цифрового 
громадянства: повна електронна участь в житті суспільства, електронна 
купівля та продаж товарів, електронний обмін інформацією, комп'ютерна 
грамотність, електронні стандарти поведінки або процедури, електронна 
відповідальність за дії і вчинки, цифрові права і обов'язки, фізичне і 
психологічне благополуччя в цифровому світі технологій, електронні 
запобіжні заходи, щоб гарантувати безпеку [14]. 

Зазначені елементи мають реалізовуватися на принципах поваги 
(етикет, доступ, закон), освіти (грамотність, комунікація, комерція) та 
захисту (права та відповідальність, безпека, здоров’я та благополуччя). 

Для реалізації автори пропонують чотирьохступеневий цикл роботи 
з дітьми: обізнаність (що є прийнятна/неприйнятна поведінка), керівні 
практики (акцент на навчання прийнятному користуванню 
технологіями), моделювання та демонстрація (вчитель особисто 
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демонструю кращі зразки поведінки під час використання технологій), 
зворотній зв'язок та аналіз (створення атмосфери, коли учень може 
запитати, чому та чи інша поведінка є неприйнятною). 

Ряд науковців (С. Лівінгстон, М. Рибл та ін.) та міжнародних 
організацій (ООН, Рада Європи, ЮНІСЕФ) пов’язують формування 
безпечної поведінки дітей в Інтернеті з поняттям «права людини» та 
«права дитини». 

Рада Європи в Керівництві з прав людини для Інтернет-
користувачів [3] також наголошує, що діти та молодь мають право на 
особливий захист і допомогу при роботі в Інтернеті. На своїй 32-й сесії 
27 червня 2016 року Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію з 
назвою «Заохочення, захист і здійснення прав людини в Інтернеті», в 
якій підтверджує, «що ті ж самі права, які людина має в офлайновому 
середовищі, повинні також захищатися в онлайновому середовищі» [5]. 

Серед механізмів захисту порушених прав людини в Інтернеті 
можуть бути як звернення до поліції, так і до національного суду та 
Європейського суду з прав людини. [4;11]. 

Досліджуючи соціально-педагогічний аспект формування безпечної 
поведінки дітей в Інтернеті ми розуміємо компетенцію як втілену в 
практичну діяльність сукупність знань, вмінь та ставлень та 
виокремлюємо чотири базових компетенції безпечної поведінки в 
Інтернеті: 

 розуміння застосування поняття прав людини в Інтернеті: 
знання про права людини в Інтернеті; дотримання прав людини в 
Інтернеті; ставлення до Інтернету як до інструменту надання 
можливостей; 

 електронна участь: знання про можливості електронної участі; 
досвід участі в Інтернеті; ціннісне ставлення до можливостей управління 
Інтернетом та електронної участі; 

 здоров’я збереження під час роботи з цифровими пристроями: 
знання про загрози в Інтернеті та їх вплив на здоров’я; здійснення заходів 
щодо збереження здоров’я під час користування Інтернетом; ціннісне 
ставлення до власного здоров’я; 

 звернення про допомогу та захист: знання про механізми 
захисту прав, що порушені в Інтернеті; досвід звернень по допомогу у 
разі наражання на загрози в Інтернеті; повага до прав людини в Інтернеті 
та розуміння механізмів захисту. 

Отже, аналіз та систематизація існуючих підходів щодо розвитку 
компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті надав нам 
можливість зробити такі висновки: 

1. Значне коло науковців віддають перевагу компетентнісному 
підходу у формуванні безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

2. В науковій літературі існує декілька визначень поняття 
«компетенція», але основними складовими різні автори називають 
знання, навички та цінності.  
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3. Компетентності мають сприяти інтегруванню людині у широкий 
світовий соціокультурний контекст. 

4. Дослідники вивчають та класифікують різні компетенції щодо 
успішної соціалізації в Інтернеті, виокремлюючи: інформаційні, технічні, 
комунікаційні, повсякденні/споживчі, етичної поведінки та ін. 

5. На основі аналізу даних існуючих досліджень автор статті 
пропонує такі чотири базові компетенції безпечної поведінки підлітків в 
Інтернеті: розуміння застосування поняття прав людини в Інтернеті; 
електронна участь; здоров’язбереження під час роботи з цифровими 
пристроями; звернення про допомогу та захист. 

Подальший науковий пошук означеної проблеми потребує 
поглибленої розробки критеріїв сформованості у підлітків базових 
компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті та розробки технології 
соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 
підлітків в Інтернеті.  

 
Список використаної літератури 

1. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз 
застосування / Н. М. Бібік ; під заг. ред. О. В. Овчарук // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи: Бібліотека з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2004. –112 с. 
– С. 45–51. 2. Плешаков В. А. Теория киберсоциализации человека : 
монографія / Под ред. А. В. Мудрика. – М. : МПГУ: «Homo Cyberus», 
2011. – 400 c. 3. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та 
пояснювальний меморандум (Рекомендація CM/REC(2014)) Комітету 
міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини 
для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум) [Електронний 
Ресурс]. – Режим доступ : http://hr-online.org.ua. 4. Правові засоби 
захисту та відновлення прав користувачів Інтернету в Україні в контексті 
застосування Посібника Ради Європи з прав людини для інтернет-
користувачів [Кирилюк О. В., Кориневич А. О., Куковський В. В. и др.] 
за ред. А. В. Пазюка. – К. : ФОП Клименко 2015. – С. 103–123. 
5. Резолюция 32-й сесии 27 июня 2016 року Совета ООН по правам 
человека «Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав, включая 
право на развитие» [Електронний Ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/L.20&referer=
/english/&Lang=R. 6. Солдатова Г. У. Цифровая компетентность 
подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / 
Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М. : Фонд 
Развития Интернет, 2013. – 144 с. 7. Сорокина Л. А. Формирование 
готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни 
: диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / 
Л. А. Сорокина ; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2010. – 199 с. 
8. Тадаєва А. В. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 124

школярів в сучасному інформаційному просторі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / 
А. В. Тадаєва ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». – Старобільськ, 2016. – 23 с. 9. Digital Citizenship in Schools, 
Third Edition by Mike Ribble, ISTE Publications, 2015. 10. Digital Natives, 
Digital Immigrants .Marc Prensky // On the Horizon (MCB University Press, 
Vol. 9 No. 5, October 2001) 11. Factsheet – New technologies of The 
European Court of Human Right [Електронний Ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdf. 
12. Ilomäki L., Lakkala M., Kantosalo A. What is digital competence? // 
Linked portal. Brussels: European Schoolnet (EUN), 2011. P. 1–12. 
13. Internet Users in the U.S.A. (2016*) [Електронний Ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.internetlivestats.com/internet-users/us/. 14. Passport to 
Digital Citizenship//December/January 2008–09 | Learning & Leading with 
Technology 15 [Електронний Ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.digitalcitizenship.net/uploads/LL2008DCArt.pdf. 15. Technical 
Report by the Joint Research Centre of the European Commission.  Anusca 
Ferrari/2012[Електронний Ресурс]. – Режим доступу : 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf. 16. Ukraine Internet Usage and 
Marketing Report. [Електронний Ресурс]. Режим доступу : 
http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm 

 
Черних О. О. Компентентнісний підхід у формуванні безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті 
У статті розкрито особливості компетентнісного підходу у 

формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Проведено аналіз 
класифікацій цифрових компетентностей вітчизняних та зарубіжних 
авторів. Розкрито сутність та складові компетенцій успішного та 
безпечного користування Інтернетом. Виокремлено чотири базові 
компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті: розуміння 
застосування поняття прав людини в Інтернеті; електронна участь; 
здоров’язбереження під час роботи з цифровими пристроями; звернення 
про допомогу та захист. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, цифрові компетенції, базові 
компетенції формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, права 
людини в Інтернеті. 

 
Черных Е. А. Компетентностный подход в формировании 

безопасного поведения подростков в Интернете 
В статье раскрыты особенности компетентностного подхода в 

формировании безопасного поведения подростков в Интернете. 
Проведен анализ классификаций цифровых компетенций отечественных 
и зарубежных авторов. Раскрыта сущность и составляющие компетенций 
успешного и безопасного пользования Интернетом. Выделены четыре 
базовые компетенции безопасного поведения подростков в Интернете: 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 125

понимание применения понятия прав человека в Интернете; электронное 
участие; сохранение здоровья при работе с цифровыми устройствами; 
обращение за помощью и защитой. 

Ключевые слова: компетентностный подход, цифровые 
компетенции, базовые компетенции формирование безопасного 
поведения подростков в Интернете, права человека в Интернете. 

 
Chernykh O. Competency-based Approach in Forming Safe Internet 

Dehavior Among Adolescents 
In the article the development of competency-based approach in forming 

safe Internet behavior among adolescents. The author reviewed the documents 
of international organizations, foreign and national scientific researches.  

The author concludes that in the researches there are several definitions 
of "competence", but different authors define the main components: 
knowledge, skills and values. Competences should promote integration of 
people in world wide socio-cultural context.  

The essence and components of competences of successful and safe use 
of the Internet have been described. Researchers are studying and classifying 
the different competencies for a successful socialization during using the 
Internet: informational, technical, communication, daily/consumer, ethical 
behavior and others. 

Four basic competences of safe Internet behavior have been identified by 
the author: an understanding of the application of human rights concepts to the 
Internet; online participation; preservation of health during work with digital 
devices; appeal for support and protection. 

Key words: competency-based approach, digital competences, basic 
competences of safe Internet behavior of adolescents, human rights online. 
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АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ  
ТА ЕКСПЕРТНИХ НАВЧАЮЧИХ СИСТЕМ (ОГЛЯД ІІ) 

 
Сучасний розвиток інформаційних технологій потребує 

удосконалення процесу професійної підготовки та забезпечення якісного 
освітнього рівня майбутніх фахівців, особливо економічного напряму,  на 
основі нових, високоефективних педагогічних технологій, заснованих на 
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створенні та використанні інтелектуальних або експертних навчальних 
систем (ЕНС) та ін. [1; 2]. 

У роботі Б. Литвак [2] показано, що сучасною тенденцією в 
підготовці майбутніх спеціалістів є використання нового класу 
інформаційних технологій навчання – експертних навчальних систем, 
експертно-тренувальних систем тощо, основним призначенням яких є 
підвищення професіоналізму та ефективності прийняття управлінських 
рішень [2, с. 69]. 

Однак, на сьогодні розробка таких педагогічних технологій та 
систем перебуває у стані досліджень [1, с. 3–5]. Це дозволяє 
стверджувати, що є об’єктивна педагогічна проблема, пов’язана з 
необхідністю вдосконалення та підвищення ефективності процесу 
професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Проблемі підвищення ефективності професійної підготовки 
майбутніх фахівців на основі сучасних інформаційних технологій 
присвячено велику кількість монографій, оглядових публікацій, 
дисертаційних робіт як зарубіжних, так і вітчизняних учених [1, с. 3–6].  

У цих дослідженнях можна виділити два основні напрями 
досліджень [1; 4]: 1) кібернетичний – інтелектуальні, експертні та 
експертно-навчальні системи як складові теорії штучного інтелекту 
(праці К. Нейлора, С. Осуги, Д. Уотермана, Р. Форсайта, О. Анопрієнка, 
В. Грекула, П. Джексона, М. Мінського, Е. Попова, Д. Поспєлова, 
О. Руденко, Ю. Саєкі, І. Сергієнко, В. Скурихіна та ін.); 

2) психолого-педагогічний – інтелектуальні та експертні системи як 
засоби навчання та інформатизації освіти (праці Н. Балика, В. Бикова, 
Л. Добровської, І. Пустиннікової, Н. Тверезовської, М. Антонченка, 
В. Петрушина, Б. Герасимова, А. Довгялло, М. Жалдака, М. Згуровського, 
Є. Машбіца, Ю. Рамського та ін.). 

У цих та інших дослідженнях [1; 4; 7; 8] показано, що початковим 
етапом проектування експертних навчальних систем (ЕНС) для 
підготовки майбутніх фахівців, як і будь-якої іншої складної системи, є 
побудова її архітектури, яка повинна базуватися на певній системі 
принципів, засобів і методів її реалізації (побудови). 

Питанням аналізу архітектури сучасних інтелектуальних, 
експертних та експертних навчальних систем присвячений ряд робіт, 
наприклад В. Петрушина [9], М. Костікова, В. Самсонова [10], 
В. Голенкова [8], В. Сороко, О. Журавльова [7], В. Бурдаева [11], 
Г. Рибіной [6] та ін. 

Результати аналізу архітектури цих систем показують, що вони є 
багатокомпонентними і мають багато різних варіантів побудови, які 
можуть поєднувати декілька базових класів архітектури інтелектуальних 
систем першого покоління (об’єднана (ф’южн, fusion based system), 
ієрархічна (hierarchical system), гібридна (hybrid system)) [12; 13]. Однак, 
не існує загальноприйнятого способу представлення і побудови їх 
архітектури, відсутня система принципів, на основі яких повинні 
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проектуватися сучасні ЕНС та ін. Все це вимагає детального аналізу 
сучасних підходів до розробки і побудови архітектури ЕОС. 

У дослідженні проблеми вдосконалення процесу професійної 
підготовки майбутніх фахівців на основі інформаційних технологій 
вирішується актуальне завдання: аналіз архітектури та кібернетичних 
принципів побудови сучасних інтелектуальних та експертних навчальних 
систем. 

Метою статті є теоретико-методологічний аналіз базових класів 
архітектури та кібернетичних принципів побудови сучасних 
інтелектуальних та експертних навчальних систем другого покоління для 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Поняття «архітектури системи» є базовим поняттям будь-якої 
системи, включаючи інтелектуальні системи (ІС), експертні системи (ЕС) 
та експертні навчальні системи (ЕНС), тому термін «архітектура 
системи» в даний час використовується досить широко і має багато 
різних формулювань [14; 15]. 

Це потребувало спеціальних аналітичних оглядів дефініцій терміна 
«архітектура системи». Прикладами таких робіт можуть служити 
дослідження Р. Хільярд (R.Hilliard) [16], Д. Трутнєва, А. Косолапова, 
Е. Забегаліна та інше [1; 15; 17] 

Як показано в цих та інших дослідженнях, найбільш 
загальновизнаним і часто використовуваним є формальне визначення 
терміна «архітектура системи», наведене в стандарті Інституту 
інженерів-електриків і електронників (ANSI / IEEE 1471-2000is) [14; 15]. 

Згідно з цим стандартом, «архітектура: це фундаментальна 
організація системи, реалізована в її компонентах, зв’язках цих 
компонентів один з одним і зовнішнім середовищем, а також принципах, 
що визначають структуру і розвиток системи» [14;15].  

Інші найбільш відомі варіанти дефініції терміна «архітектура 
системи» представлені в роботах [14; 15]. 

Тут відзначимо лише один, важливий аспект, пов’язаний з 
семантикою терміна «архітектура системи». У більш ранній дефініції 
терміна «архітектура системи» Інституту інженерів-електриків і 
електронників (ANSI/IEEE) (vintage 1990) [16], використовувалося 
наступне визначення: «Архітектура. Організаційна структура системи 
або компонента» («Architecture. The organizational structure of a system or 
component»). Тому в даний час термін «архітектура системи» часто є 
синонімом терміна «структура системи», відображаючи більш складний, 
багатоаспектний характер структури системи [17]. 

З моменту створення перших ІС, ЕС та ЕНС по теперішній час 
відбулися істотні зміни у принципах розробки програмних засобів та 
комп’ютерних мереж та розвитку глобальної мережі Інтернет. Також 
отримали подальший розвиток різні напрямки теорії штучного інтелекту, 
що істотно відбилося на підходах до проектування ЕНС, які 
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розглядаються як деякий особливий підклас систем штучного інтелекту 
та ЕС, адаптований для задач навчання [9]. 

Це призвело до створення другого покоління ЕНС, яке ґрунтується 
на активному використанні мультимедійних засобів, web-технологій та 
інших додатків і сервісних засобів мережі Інтернет, що дозволило 
перейти до принципово нової інформаційної технології навчання, 
заснованої на добуванні знань з мережі Інтернет, тобто навчанні на 
основі розподіленого знання [6; 11; 25]. 

Крім цього, в ЕНС другого покоління в процесі навчання 
починають використовуватися глибинні знання [11], які дозволяють 
приймати аргументовані рішення в ситуаціях з різним ступенем 
невизначеності на основі деяких загальних метаправил предметної 
області, а також здійснювати аргументацію прийнятих рішень [11]. 

Також в ІС, ЕС та ЕНС другого покоління з’явилася можливість 
ефективно працювати з динамічними предметними областями, тобто 
такими, в яких потрібна взаємодія з зовнішнім середовищем 
(навколишнім світом) [19; 20]. Архітектури цих ІС, ЕС і ЕНС стали 
називати динамічними, на відміну від ІС, ЕС і ЕНС першого покоління, 
архітектури яких відповідно були статичними. 

Для взаємодії з зовнішнім середовищем (навколишнім світом) в 
динамічних ІС, ЕС та ЕНС необхідно використання спеціальних 
зовнішніх датчиків, за допомогою яких сприймається інформація про 
зміну ситуації в зовнішньому середовищі. Приклади архітектури 
динамічних ЕС і ЕНС наведені в роботах [19; 20]. 

Архітектури ІС, ЕС та ЕНС другого покоління почали розроблятися 
з урахуванням нових кібернетичних принципів [3], основні з яких 
представлені нижче. 

Принцип розподіленості. Відповідно до цього принципу 
функціонування ІС, ЕС та ЕНС здійснюється на основі комп'ютерних 
мереж. 

Принцип повнофункціональності. Цей принцип визначає, що 
ЕНС повинна надавати можливості використання практично будь-яких 
відомих до теперішнього часу технологій і методів комп’ютерного 
навчання. 

Принцип універсальності. Універсальність розглядається як 
придатність базового програмного забезпечення ІС, ЕС та ЕНС для 
створення довільних курсів і вивчення будь-яких дисциплін (технічних, 
гуманітарних та ін.). 

Принцип відкритості. ЕНС повинна надавати можливості 
використання готового програмного та інформаційного забезпечення. 

Принцип стандартизації. Відповідно до принципу стандартизації 
ЕНС повинна по можливості максимально використовувати стандартні 
мережеві і програмні рішення, а також забезпечувати побудову системи на 
основі універсальних інтегрованих баз даних і знань, що дозволить легко, 
без істотних витрат, нарощувати, переносити і масштабувати ЕНС [3]. 
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Таким чином, наступним рівнем в розвитку ІС, ЕС та ЕНС стала 
розробка розподілених інтелектуальних систем на основі 
мультиагентного підходу в області розподіленого штучного інтелекту [13]. 

Ця можливість з’явилася завдяки збільшенню обчислювальних 
потужностей апаратних комплексів та підвищенню пропускної 
спроможності каналів передачі даних, розвитку мережі Інтернет, 
суттєвого зростання обсягів знань і даних, які можуть зберігатися в 
розподілених базах даних, доступних через глобальну мережу Internet. 

Прикладами таких робіт можуть служити дослідження І. Карпової 
«Дослідження і розробка підсистеми контролю знань в розподілених 
автоматизованих навчальних системах» [3], Ю. Тріуса, М. Манька «Web-
орієнтована консультаційна експертна система з методів оптімізації» [21], 
О. Прохорова «Технологія побудови клієнт-серверної експертної системи 
для мереж Internet/Intranet в додатках телемедицини» [22], С. Еслямова 
«Розподілені інтелектуальні системи у дистанційному навчанні» [23], 
А. Тузовского «Системи управління знаннями (методи і технології)» [24] 
та ін. 

Ці та інші дослідження, привели до появи ще одного нового 
базового класу ІС, заснованого на розподілених базах знань і даних, які 
доступні через локальну або глобальну комп’ютерну мережу Інтернет. 
Такий тип архітектури отримав назву розподіленої (distributed) ІС (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Архітектура розподіленої (distributed) ІС [13; 25] 
 
Як показано в роботах [3; 20; 23; 25; 26], такі розподілені ІС, ЕС та 

ЕНС найбільш часто використовують «клієнт-серверну» технологію 
(архітектуру побудови мережі), що дозволяє будувати розподілені і 
мережеві додатки, які, як правило, є розподіленими гібридними системами. 

При такій архітектурі ІНС та ЕНС на стороні клієнта знаходяться 
інтерфейси користувача, експерта, зовнішнього середовища і система 
датчиків. Інші компоненти та блоки розташовуються на стороні сервера 
[20]. 

В роботі [26] наведені приклади побудови класичних дворівневої 
(Two-tier architecture) і трирівневої (Three-tier architecture) клієнт-
серверних архітектур комп’ютерних інформаційних систем. 

Як показано в роботі [23], в розподілених інтелектуальних та 
експертних навчальних системах виникають нові проблеми (завдання), 
пов’язані з використанням і обміном знань. Тут виділяють два 
взаємопов’язані аспекти: обмін знаннями (knowledge sharing) та спільне 
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вирішення завдань (cooperative problem solving) [23] із застосуванням 
знань, розподілених у комп’ютерній мережі. 

Прикладом розподіленої гібридної інтелектуальної системи також 
може служити інтелектуальна навчальна система для навчання 
викладачів середньої школи новими технологіями, заснована на Web [5]. 

На рис. 2 представлена архітектура web-інтелектуальної навчальної 
системи, керованої гібридною експертною системою.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Архітектура інтелектуальної навчальної системи, керована 
гібридною експертною системою (Hybrid Expert System) [5] 

 
Вона складається з наступних компонентів: (I) домену знань 

предметної області (Domain Knowledg); (II) компонента моделювання 
користувача (User Modeling Component), який записує інформацію, що 
стосується користувача; (III) педагогічної моделі (Pedagogical Model), яка 
включає в себе знання щодо різних педагогічних рішень; (IV) інтерфейсу 
користувача (User Interface); механізму (машини) логічного виводу 
(Inference Engine) [5]. 

Експертна система використовує формалізоване гібридне 
представлення знань, зване нейроправилами (neurules) [5], тобто система 
заснована на гібридних правилах, що інтегрують символічні правила з 
нейрообчисленнями [5]. Навчальний матеріал, представляється 
користувачам системи у вигляді web-сторінок. 

Інші приклади побудови архітектури розподілених інтелектуальних 
і експертних навчальних систем, заснованих на «клієнт-серверної» 
технології побудови комп’ютерної мережі, наведені в роботах [3; 4; 27]. 

Як випливає з розглянутих прикладів, у таких розподілених 
гібридних навчаючих системах інформація в електронному вигляді, що 
містить навчальний матеріал, може розміщатися як на сервері, у базах 
знань самої системи, так і у базах знань інших експертних систем і 
систем штучного інтелекту, розміщених на серверах мережі Інтернет, а їх 
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архітектури можуть поєднувати кілька базових класів архітектури 
інтелектуальних систем першого покоління [12; 13; 25]. 

1. На основі аналізу публікацій з досліджуваної проблеми виявлено, 
що дослідження проводяться за двома основними напрямами: 
кібернетичний – інтелектуальні, експертні та експертно-навчальні 
системи як складові теорії штучного інтелекту; психолого-педагогічний – 
інтелектуальні, експертні та експертні навчальні системи як засоби 
навчання та інформатизації освіти, а сучасною тенденцією в професійній 
підготовці майбутніх спеціалістів, є використання інформаційних 
технологій принципово нового класу – експертних навчальних систем 
(ЕНС). 

2. Показано, що: 1) ЕНС є окремим випадком ІС та ЕС, спеціальним 
чином адаптованих до завдань навчання; 2) немає загальноприйнятого 
способу представлення і побудови їх архітектури; 3) відсутня система 
принципів, на основі яких повинні проектуватися сучасні ЕНС та ін. Це 
вимагає детального аналізу сучасних підходів до розробки архітектури ЕНС. 

3. На основі аналізу літературних джерел також встановлено, що 
загальновизнаним і найчастіше використовуваним є формальне визначення 
терміна «архітектура системи», наведене в стандартах Інституту інженерів-
електриків і електронників, згідно з яким «архітектура: це фундаментальна 
організація системи, реалізована в її компонентах, зв’язках цих компонентів 
один з одним і зовнішнім середовищем, а також принципах, що визначають 
структуру і розвиток системи». 

4. Показано, що розвиток інформаційних технологій, теорії 
штучного інтелекту, створення глобальної мережі Інтернет та ін., 
привели до розробки другого покоління ІС, ЕС та ЕНС. Виявлено основні 
особливості цих систем: 1) в якості знань починають використовуватись 
глибинні знання; 2) з’явилася можливість працювати з динамічними 
предметними областями; 3) здійснюється перехід на активне 
використання мультимедійних засобів, web-технологій та інших додатків 
і сервісних засобів мережі Інтернет, а також до навчання на основі 
розподіленого знання.  

5. Проведений аналіз публікацій також показує, що друге покоління 
інтелектуальних, експертних та експертних навчальних систем будується 
на основі п’яти основних кібернетичних принципів: принципу 
розподіленості; принципу повнофункціональності; принципу 
універсальності; принципу відкритості і принципу стандартизації. 

6. Установлено, що основним базовим типом архітектури 
інтелектуальних, експертних та експертних навчальних систем другого 
покоління є розподілені (distributed) гібридні системи, в яких 
використовується «клієнт-серверна» технологія (архітектура побудови 
мережі), що дозволяє будувати розподілені і мережеві додатки. 

7. Перспективними напрямками подальших розвідок є розробка 
архітектури інтелектуальної навчаючої системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців, а також її програмна реалізація. 
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Шевчук О. Б. Аналіз архітектури сучасних інтелектуальних та 

експертних навчаючих систем (огляд ІІ) 
У статті показано, що розвиток інформаційних технологій, теорії 

штучного інтелекту привели до розробки другого покоління експертних 
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навчаючих систем, в яких починають використовуватись: глибинні 
знання; мультимедійні засоби; web-технології; навчання на основі 
розподіленого знання та ін.. Установлено, що основним базовим типом 
архітектури інтелектуальних, експертних та експертних навчальних 
систем другого покоління є розподілені гібридні системи, які будуються 
на п’яти основних кібернетичних принципах: розподіленості; 
повнофункціональності; універсальності; відкритості і стандартизації.  

Ключові слова: педагогічні технології навчання, експертна 
навчаюча система, архітектура системи, кібернетичні принципи, 
проектування. 

 
Шевчук О. Б. Анализ архитектуры современных 

интеллектуальных и экспертных обучающих систем (обзор II) 
В статье показано, что развитие информационных технологий, 

теории искусственного интеллекта привели к разработке второго 
поколения экспертных обучающих систем, в которых начинают 
использоваться: глубинные знания; мультимедийные средства; web-
технологии; обучение на основе распределенного знания и др. 
Установлено, что основным базовым типом архитектуры 
интеллектуальных, экспертных и экспертных обучающих систем второго 
поколения являются распределеные гибридные системы, которые 
строятся на пяти основных кибернетических принципах: 
распределенности; полнофункциональности; универсальности; 
открытости и стандартизации. 

Ключевые слова: педагогические технологии обучения, экспертная 
обучающая система, архитектура системы, кибернетические принципы, 
проектирование. 

 
Shevchuk O. Analysis of the Architecture of Modern Intellectual and 

Expert Training Systems (Overview II) 
The article shows that the development of information technology, 

artificial intelligence theory led to the development of the second generation of 
expert training systems that are being used: in-depth knowledge; multimedia; 
web-technologies; training based on distributed knowledge, etc. It has been 
established that the basic architecture of the base type of intellectual, expert 
and expert training of the second generation systems is a distributed hybrid 
systems, which are based on five basic cybernetic principles: distribution; 
Full-featured; universality; openness and standardization. 

Key words: pedagogical technology of training, expert training system, 
system architecture, cybernetic principles, design. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
УДК 378.147.091.32 

 
І. Г. Баранюк  
 
КАЗКА ЯК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
(НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ КОСТЯНТИНА 

УШИНСЬКОГО ТА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО) 
 
Володіння засобами художньої педагогіки є обов’язковою 

складовою професійної підготовки вчителя. Особливо важливою вона є 
для учителя початкової школи. Однак не будемо зводити процес 
оволодіння художньою педагогікою до методики вивчення казки на 
уроках читання. Знання методичних схем, алгоритмів, правил дають 
практичні результати і набувають педагогічної ефективності лише тоді, 
коли застосовуються в оптимальному режимі. А це можливо лише  за 
умови їх творчого застосування. У свою чергу творчий підхід у 
користуванні засобами казки активізується, обумовлює ефективність 
педагогічного впливу, якщо вчитель розуміє її педагогічний смисл і уміє 
його розкрити учням.  

Вже опубліковано чимало досліджень про роль казки у вихованні 
дітей, авторами яких є А. Богуш, Н. Вітковська, Н. Лисенко, 
Ю. Мандрик, О. Савченко, О. Чебикін та багато інших педагогів і 
психологів, проте можна з певністю сказати, що найбільшими 
авторитетними у роз’ясненні цього питання залишаються класики 
вітчизняної педагогіки – Костянтин Ушинський та Василь 
Сухомлинський. Саме тому завдання статті і, водночас, її актуальність, 
полягає у тому, щоб, звернувшись до спадщини цих видатних педагогів, 
узагальнити та подати в сконцентрованому вигляді їх головні змістові 
концепти, що стосуються «механізмів» впливу казок на моральний та 
розумовий розвиток дитини.  

Костянтин Ушинський першим у нашій педагогіці звернув увагу на 
виховну роль казки. Він же ввів жанр казки в підручники з читання для 
початкової школи.   

Можна з певністю сказати, що Василь Сухомлинський був не 
тільки творцем чисельних текстів художньої педагогіки, а й ученим, який 
багато – більше ніж хто до нього і після нього! – зробив для осмислення 
«механізму» педагогічного впливу казки як основного жанру художньої 
педагогіки. У своїй сукупності твори художньої педагогіки 
Сухомлинського складають феноменальне явище, яке потребує як 
наукового осмислення, так і відповідної інтерпретації, яка сприяла б 
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кращому «практичному» їх використанню. Ця різнопланова робота є 
одним із актуальних завдань нашої сухомлиністики.  

Основна мета нашого дослідження полягає у тому, щоб 
узагальнити, звести до цілісного концепту думки цих двох видатних 
вітчизняних педагогів про казку як засіб педагогічного впливу і таким 
чином використовувати здобуту інформацію в процесі підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів. Професіоналізм учителя 
початкової школи визначається його здатністю розуміти педагогічність 
педагогічного тексту. А це означає, що він має розуміти не лише 
педагогічний зміст твору, тобто його ідейний смисл, який має бути 
переданий учням з якомога більшою повнотою, а й розуміти «секрети» 
педагогічної впливовості твору. Власне знання цих «секретів» робить 
його володарем ситуації, визначає рівень оптимальності методичних 
прийомів, застосованих при вивченні учнями педагогічного тексту. 

«Учитель на все життя запам’ятовується, входить у духовний світ 
дитини як казкар» [1, с. 514] – власне ці слова Сухомлинського 
наголошують на одній із винятково важливих складових професіоналізму 
вчителя початкових класів. Одним із перших на це звернув увагу 
Костянтин Ушинський, розмістивши у знаменитій читанці «Рідне слово», 
яка, за його словами, була «першою книжкою після азбуки», низку 
народних казок. У методичних порадах, що стосуються «Рідного слова», 
геніальний педагог створив гімн народній казці: «Це перші й блискучі 
спроби російської народної педагогіки, і я не думаю, щоб хто-небудь був 
спроможний змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу. 
Народну казку діти читають легко вже саме тому, що в усіх дитячих 
народних казках безперервно повторюються одні й ті самі слова і 
звороти: із цих безперервних повторень, які найбільше задовольняють 
педагогічне значення оповідання, складається щось ціле, струнке, що 
легко оглянути, сповнене руху, життя й інтересу. Ось чому народна казка 
не тільки цікавить дитину, не тільки є прекрасною вправою в самому 
початковому читанні, весь час повторюючи слова й звороти, але 
надзвичайно швидко відбивається в пам’яті дитини з усіма своїми 
мальовничими деталями і народними висловами [3, с. 271–272]. 

К. Ушинський демонструє дуже важливий принцип оцінки 
педагогічного тексту, який полягає у моделюванні процесу його 
сприймання дитиною. Власне таке професійно здійснене моделювання 
дає змогу виявити механізм педагогічного впливу казки і взагалі тексту, 
який претендує бути педагогічним. У даному випадку Ушинський 
показав, які особливості народної казки роблять її текст таким, що легко 
запам’ятовується – «надзвичайно швидко відбивається в пам’яті 
дитини». На особливості такого моделювання сприймання казки треба 
спеціально звертати увагу при підготовці майбутніх педагогів. 

В. Сухомлинський глибоко пояснив педагогічну функцію казки 
саме в цей найперший період навчання у школі. І це пояснення з 
абсолютною точністю «вписувалося» у його педагогічну систему, де 
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йдеться, за словами Сухомлинського, про «період дитинства нервової 
системи, дитинства мозку […]. Цей період немовби відведено самою 
природою на розвиток, зміцнення, виховання нервової системи – кори 
півкуль головного мозку […]. В період дитинства нервової системи 
клітини мислячої матерії повинні повсякденно вправлятися в активній 
діяльності, і основою для цих вправ є живе сприймання, спостереження, 
споглядання» [2, с. 44–45]. Це ключова теза, яка пояснює психолого-
педагогічний сенс виховання казкою.  

Сухомлинський з вражаючою повнотою аргументував виховний 
вплив казки, розробляв і пояснював методику такого впливу, яку 
необхідно якомога краще засвоювати студентам педагогічних вишів. 
Дитина мислить фантастичними образами. І це дуже добре, бо, 
активізовуючи такий спосіб мислення під час «подорожей у природу», 
Сухомлинський немовби інтенсифікує «період дитинства нервової 
системи, дитинства мозку». До того ж, активне творення фантастичних 
образів супроводжується емоційним піднесенням. А «емоційна 
насиченість сприйняття – духовний заряд дитячої творчості» [2, с. 45]. 
Причому, творчості художньої, яка за своєю сутністю є творчістю 
вищого порядку: «Кожна дитина не тільки сприймає, а й малює, творить. 
Дитяче бачення світу – своєрідна художня творчість» [2, с. 45].  

Причинно-наслідковий зв’язок продовжується таким чином: 
елементи художньої творчості, художнього мислення потребують 
вираження у слові. І тоді породжується «радість творчості словом – 
найдоступніша для дитини інтелектуальна одухотвореність» [1, с. 504]. У 
книзі «Методика виховання колективу» Василь Олександрович 
продемонстрував чудовий приклад пошуку потрібного слова:  

«– Сьогодні кожен з вас складе маленький твір про осіннє небо, – 
говорить Учитель учням під час подорожі в природу чудового дня 
«бабиного літа». – Дивіться, вдивляйтесь, думайте: яке небо? Як сказати 
про небо? Вибирайте красиві, точні слова.  

Діти притихли. Вони дивилися на небо й думали. Через хвилину я 
почув перші твори-мініатюри.  

– Небо над нами синє-синє… 
– Небо блакитне…  
– Небо, немов вода в річці, чисте, прозоре…  
– Небо чисте, чисте…  
– Небо осіннє… […]  
Збоку стояла маленька синьоока Валя й мовчала.  
– А ти чому мовчиш, Валю?  
– Я хочу сказати про небо своє слово… та не знаю, чи добре буде…  
– Яке ж твоє слово про небо?  
– Небо ласкаве… – тихо сказала Валя й зніяковіла.  
– Прекрасне твоє слово про небо, Валю… Чому ж небо ласкаве?  
– Тому що… скоро будуть сніги й морози, а зараз ще тепло, 

пригріває сонечко; небо вигрівається на сонці… от воно й ласкаве…» .  
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І далі, пише Василь Олександрович, «іскринка творчої думки, яку 
вони відчули в словах Валі, запалила в кожній душі свій вогник 
творчості. Я почув зовсім інші, нові твори про небо:  

– Вчора йшов дощ, він вимив небо, і воно тепер чисте-чисте, немов 
пелюстка блакитної хризантеми…  

– Небо задумливе… Воно думає про важкі чорні хмари, які вже 
наближаються з піднічних країв…» [1, с. 508].  

Ця розповідь чудово ілюструє думку Сухомлинського, що «через 
казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими 
відтінками; воно стає сферою духовного життя дитини, засобом 
висловлення думок і почуттів – живою реальністю мислення»  
[2, с. 167–168]. 

Складання дітьми казок є надзвичайно інтенсивним педагогічним 
засобом. Це – дитяча художня творчість, яка максимально мобілізує 
мисленнєву діяльність дитини, проймає її емоційністю. І все це немовби 
освячено животворним, ошляхетнюючим впливом Краси. У «Книзі 
відвідувань уроків» є чимало записів, зроблених Василем 
Олександровичем під час відвідувань «Ранків дитячої казки», де діти 
зачитували свої казки. Директор школи занотовував лише прізвище учня 
і назву придуманої ним казки. Інколи самої назви достатньо, аби 
зрозуміти багатофункціональність казки як виховного акту. В окремих 
назвах закодовано сюжет («Як Мурка привела кошенят», «Як метелик 
плавав на ставку», «Як щиглик від дощу врятувався», «Пташеня випало з 
гнізда», «Як їжачок піч збудував», «Як дощ напоїв квіточку», «Як півень 
просо молотив», «Як метелик врятувався від дощу»).  

Афористичних висловів стосовно виховного потенціалу казки в 
Сухомлинського багато. І кожний такий вислів – це педагогічна істина, 
зрозуміти яку означає збагатити себе, свою педагогічну свідомість, свій 
педагогічний професіоналізм: «Казка – це зернина, з якої проростає 
паросток емоційних станів і ситуацій» [1, с. 515]; «Казка – це колиска 
думки, зумійте поставити виховання дитини так, щоб вона на все життя 
зберегла хвилюючі спогади про цю колиску» [1, с. 520]; «Казка – це 
радість мислення; у казці дитина утверджує свою гідність мислення» 
[1, с. 520]; «Без переживання краси слова розум дитини не може збагнути 
потаємних граней його змісту. А переживання краси неможливе без 
фантазії, без особистої участі дітей у творчості, ім’я якої – казка» 
[2, с. 184]; «Казка – це активна естетична творчість, що захоплює усі 
сфери духовного життя дитини – її розум, почуття, уяву, волю» 
[2, с. 184]; «Створення казок – один із найцікавіших для дітей видів 
поетичної творчості. Водночас це важливий засіб розумового розвитку. 
Якщо ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні образи, 
перенесіть з вогника своєї творчості хоча б одну іскру в свідомість 
дитини» [2, с. 181]; «В казкових образах – перший крок від яскравого, 
живого, конкретного до абстрактного. Мої вихованці не оволоділи б 
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навичками абстрактного мислення, якби в їхньому духовному житті 
казка не стала цілим періодом» [2, с. 177].  

В. Сухомлинський неодноразово наголошував на важливості для 
учителя початкової школи уміти розповідати казку. Водночас звертав 
увагу на необхідність створювати такі умови, в яких діти стають 
особливо чутливими у сприйманні казки. «Ми приходимо сюди (у 
Кімнату казки. – І.Б.) в час осінніх і зимових присмерків – у цей час казка 
звучить для дітей по-особливому і сприймається зовсім не так, як, 
скажімо, ясного сонячного дня. На дворі темніє, ми не запалюємо світла, 
сидимо в присмерку» [2, с.178–179].  

К. Ушинський у «Рідному слові», особливо в другій частині, яка 
засвоювалася дітьми протягом другого року навчання, поміщував тексти, 
в тому числі і казкові, які виражали ідеї виразного морально-етичного 
спрямування. Деякі казки були взяті з різних збірників і оброблені 
автором, інші – «добуті» із власної пам’яті, бо він виніс із свого 
дитинства знання багатьох казок. Проте поряд із цими жанровими 
різновидами казок з’являється авторська казка Ушинського, кінцевою 
метою якої було вираження певної морально-етичної ідеї. Більшість із 
цих казок стали класикою авторської (літературної) казки і набули 
настільки широкої популярності, що почали вважатися народними – для 
прикладу назвемо хоча б такі казки як «Два козлика», «Вітер і сонце», 
«Два плуга» та ін. Більшість із них є педагогічними текстами найвищого 
рівня. Зараз не будемо системно характеризувати «секрети», завдяки 
яким було досягнуто такого рівня (бо саме таке завдання потребує 
окремого дослідження), вкажемо лише на те, що головною особливістю 
авторських казок Ушинського є те, що вони виражають думку, 
«одягнуту» в художню форму. Така думка створює тривке враження, 
збуджуючи не тільки мисленнєву діяльність дитини, а й викликає у нього 
естетично забарвлені емоції.  

У своїй передмові до першого видання «Дитячого світу» («Книжка 
для читання») Ушинський особливо підкреслював необхідність 
підбирати для читання тексти, що розвивають у дитини мислення: «Мова 
не щось відірване від думки, – пише він, – а навпаки – органічний її 
витвір, який у ній корениться і безперервно з неї виростає; тому той, хто 
хоче розвивати в учня знання мови, повинен розвивати в нього 
насамперед здатність мислити» [3, с. 204]. 

Сухомлинський наголошував: «Найголовніше – це те, щоб у казці 
була глибока думка» [1, с. 510]. Він помітив, що  виховна впливовість казки, 
яка виражає думку, стає особливо очевидною, коли йдеться про малюків з 
«ослабленими, уповільненими процесами мислення й дуже слабкою 
пам’яттю. Вони були б нещасними, знедоленими, вони втратили б віру в 
свої розумові сили й стали б недоучками, людьми з убогими, обмеженими 
інтересами […], якби не казка. […] Коли я сідаю з дітьми під столітнім 
дубом, коли над нами спалахують у небі перші зірки, а ми, притулившись 
один до одного, сидимо на високій степовій могилі й слухаємо музику 
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степу, – саме в очах отих недостатньо розвинених діток я бачу перші 
вогники інтелектуального інтересу. Вони чекають казки» [1, с. 510]. 

Говорячи про здатність казки, наділеної глибокою думкою, 
благотворно впливати на розумовий розвиток дітей з уповільненими 
процесами мислення, з поганою пам’яттю, Сухомлинський лише 
увиразнює свою думку про особливий розвиваючий потенціал казки як 
педагогічного тексту. Тут же Василь Олександрович наводить тексти 
створених ним казок, які демонструють, що таке глибока думка в тексті 
казки [1, с. 510–514]  

Таким чином, концепти Ушинського і Сухомлинського щодо 
виховного потенціалу казки, який залежить від думки, що втілена в її 
тексті, співпадають.  

Але, прийшовши до такого висновку, ми лише наближаємося до 
розгадки таємниць впливовості педагогічного художнього тексту. Кожний 
текст, створений з метою впливу, в т.ч. і педагогічного, здійснює такий 
вплив з допомогою спеціальних виражально-зображувальних засобів.   

Ось чому, визначаючи перспективні напрями в досліджені творів 
художньої педагогіки як факторів педагогічного впливу, звертаємо увагу 
на необхідність доповнювати підходи педагогічної науки 
літературознавчими дослідницькими методами, здатними пояснювати 
«секрети» художності. Такий підхід тим більш важливий, що вітчизняна 
педагогіка володіє справжнім скарбом – художньою педагогікою Василя 
Сухомлинського, яка потребує як активного застосування у виховній 
практиці сучасної школи, так і наукового осмислення. 
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Баранюк І. Г. Казка як навчально-виховний інструмент у 

професійній підготовці вчителя початкової школи (На матеріалі 
наукової спадщини Костянтина Ушинського та Василя 
Сухомлинського) 

Мета статті полягає у тому, щоб узагальнити, звести до цілісного 
концепту думки двох видатних вітчизняних педагогів Костянтина 
Ушинського та Василя Сухомлинського про казку як засіб педагогічного 
впливу. У статті наголошується, що володіння засобами художньої 
педагогіки є обов’язковою складовою професійної підготовки вчителя. 
Професіоналізм учителя початкової школи визначається його здатністю 
розуміти як педагогічний смисл казки, так і «секрети» її педагогічної 
впливовості. Власне знання цих «секретів» робить його володарем 
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ситуації, визначає рівень оптимальності методичних прийомів, 
застосованих з метою глибшого осмислення учнями казки. 
Сухомлинський своєю педагогічною практикою довів, що складання 
дітьми казок є надзвичайно інтенсивним педагогічним засобом. Це – 
дитяча художня творчість, яка максимально мобілізує мисленнєву 
діяльність дитини, проймає її емоційністю. 

Ключові слова: Костянтин Ушинський, Василь Сухомлинський, 
педагогічний вплив казки, художня педагогіка, початкова школа, 
професіоналізм учителя. 

 
Баранюк И. Г. Сказка как учебно-воспитательный инструмент 

в профессиональной подготовке учителя начальной школы (На 
материале научного наследия Константина Ушинского и Василия 
Сухомлинского). 

Цель статьи состоит в том, чтобы обобщить, свести в целостный 
концепт мысли выдающихся отечественных педагогов Констянтина 
Ушинского и Василия Сухомлинского о сказке как средство 
педагогического влияния. В статье утверждается, что владение 
средствами художественной педагогики является обязательной 
составляющей профессиональной подготовки учителя. Профессионализм 
учителя начальной школы определяется его способностью понимать как 
педагогический смысл сказки, так и секреты ее влияния на моральное и 
умственное развитие ученика. Именно знание этих «секретов» делают 
его хозяином ситуации, определяют уровень оптимальности 
методических приемов, с помощью которых учитель добивается более 
глубокого осмысления учениками содержания сказки. Сухомлинский 
своей педагогической практикой доказал, что сочинение сказок 
учащимися младших классов является эффективным средством 
воспитания и развития. Это – детское художественное творчество, 
которое максимально активизирует мысль и эмоции ребенка.  

Ключевые слова. Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, 
педагогическое влияние сказки, художественная педагогика, начальная 
школа, профессионализм учителя. 

 
Baranyuk I. Fairy Tale as an Educational Tool of Upbringing in the 

Professional Training of a Primary School Teacher (Based on Scientific 
Heritage of Kostyantyn Ushynsky and Vasyl Sukhomlynsky) 

The article aims at generalizing and unifying into the single concept the 
thoughts of a fairy tale as a means of pedagogical influence by two 
outstanding native pedagogues Kostyantyn Ushynsky and Vasyl 
Sukhomlynsky. It has been emphasized that Ushynsky and Sukhomlynsky 
with impressive completeness supported the influence of a fairy tale on the 
moral and mental development of a child, developed and clarified 
methodology of this influence, which should be studied by the students of 
pedagogical universities in the best possible way. That is why mastery of the 
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means of artistic pedagogics is an obligatory component of the teacher’s 
professional training. The level of expertise of a primary school teacher is 
determined by their ability to comprehend both the pedagogical message of a 
fairy tale and the “secrets” of its pedagogical influence. Namely, being aware 
of these “secrets” makes them feel control over the situation, determines the 
level of efficiency of the methodic means applied for the better understanding 
of a fairy tales by the students. Fairy tale composing by the children is an 
extremely powerful means of pedagogical influence. It is a creative activity 
carried out by children, which stimulates thinking processes with a child, 
penetrates into the child emotionally. The concepts by Ushynsky and 
Sukhomlynsky of the upbringing potential of a fairy tale depending on the 
thought embodied in its text, coincide. 

The thought by Sukhomlynsky about the potential of a fairy tale with a 
deep message inside to benefit mental development of a child with retarded 
thinking processes, with poor memory has been specifically emphasized. 

Key words: Kostyantyn Ushynsky, Vasyl Sukhomlynsky, pedagogical 
influence of a fairy tale, artistic pedagogics, primary school, teacher’s 
expertise. 
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СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

ПЕДАГОГІКИ ХНПУ імені Г.С. СКОВОРОДИ  
В ПЕРЕДВОЄННІ РОКИ (1933-1941) 

 
Реформування вищої освіти України в напрямі інтеграції в 

Європейський освітній простір передбачає перетворення вищих 
педагогічних навчальних закладів на потужні осередки взаємоузгодженої 
роботи кафедр, які займаються перспективними науковими пошуками 
шляхів удосконалення підготовки майбутніх учителів. Збереження та 
примноження роботи кафедри як структурного підрозділу ВНЗ 
підтримують імідж України як держави з високим науковим 
потенціалом. 

У сучасних умовах кафедри педагогічних вишів стають 
дослідницько-інноваційним середовищем, яке свідчить про спроможність 
педагогічних закладів здійснювати фундаментальні наукові дослідження, 
в яких концентрується величезна творча енергія професорсько-
викладацького складу кафедр, координувати діяльність співробітників у 
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процесі наукового пошуку, розкривати креативні здібності молодих 
науковців, ініціювати нові напрями наукових розробок.  

Очевидною є об’єктивна потреба вивчення генези науково-
дослідницької роботи кафедри педагогіки як провідної в педагогічному 
навчальному закладі. Результати наукових розробок в галузі 
педагогічних дисциплін С. Литвинова, А. Зільберштейна, М. Григор’єва, 
О. Дзеверіна, К. Кротової, П. Гладкова, С. Рехтер та інших співробітників 
кафедри педагогіки ХНПІ в довоєнний період лягли в основу традицій 
науково-дослідницької роботи педагогічного спрямування і стали 
підґрунтям для подальших наукових знахідок. 

Ретроспективне вивчення організації та проведення науково-
дослідницького напряму роботи кафедри педагогіки педагогічного ВНЗ 
має особливе науково-практичне значення, виступає важливим чинником 
оптимізації науково-дослідної діяльності, поліпшення якісного складу 
науково-педагогічних кадрів як домінантного фактора піднесення вищої 
освіти та педагогічної науки. Метою статті є характеристика науково-
дослідницької роботи кафедри педагогіки Харківського державного 
педагогічного інституту в довоєнний період, а саме 1933-1941 років. 

Відомо, постанова ЦВК від 19 вересня 1933 року висунула перед 
вищою школою одне з актуальних завдань: на основі досягнутих успіхів 
перебудови навчальних програм і планів організувати подальший їх 
перегляд і вдосконалення [1]. У другому розділі програми «Структура 
педагогічного інституту» зазначалося про можливість організації з 
дозволу НКО згідно існуючих законоположень при педагогічному 
інституті науково-дослідницьких установ, наукових секції та товариств. 
Особливе місце в організації науково-дослідницької роботи вишу 
займала кафедра. Права, обов’язки кафедр та порядок їх роботи 
передбачалися спеціальною інструкцією, що затверджувалася НКО. 

Укріпленню педагогічних засад в 30-х роках XX ст. сприяла також 
ліквідація з навчальних планів науки педології. З 1936 р. ЦК ВКП(б) 
постановило: 1) відновити повністю в правах педагогіку і педагогів; 
2) ліквідувати ланку педологів у школах і вилучити педологічні 
підручники; 3) переглянути школи для важковиховуючих дітей, 
перевівши основну масу дітей в нормальні школи; 4) відмінити 
викладання педології як особливої науки в педагогічних інститутах і 
технікумах; 5) розкритикувати в періодичних виданнях всі до цих пір 
видані теоретичні книги сучасних педологів; 6) бажаючих педологів-
практиків перевести в педагоги [2]. 

У цитованому вище джерелі зазначено, що «педагогіка є однією з 
найсерйозніших і найважливіших наук для держави» [2, с. 9]. Не 
дивлячись на те, що в Україні було створено ряд педагогічних та 
учительських інститутів, відновили свою роботу педагогічні технікуми. 
Це свідчить лише про значну потребу суспільства в освічених 
учительських кадрах і, відповідно, нових відповідних діючим нормам 
того часу науково-педагогічних розробках з боку кафедри педагогіки. 
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Згідно постанов ЦК ВКП(б) «Про роботу вищих навчальних 
закладів і про керівництво вищою школою», «Про педологічні 
викривлення в системі Наркомосів» у школах почали проводити 
педагогічні атестації. Було виявлено вчителів, які зовсім не мали 
відповідної освіти, деяких звільнено, а деяких залишили, зобов’язавши 
закінчити відповідний навчальний заклад. Громіздка робота була 
проведена стосовно заочного навчання і курсової перепідготовки 
вчителів, у тому числі вчителів «старої гвардії». Мережа педагогічних 
вишів не могла стовідсотково цьому завадити. Було заплановано до 
початку 1938-1939н.р. надати всім вчителям відповідну освіту. 

До 1936 року науково-дослідницькі роботи з педагогіки були 
відірвані від школи. Це можна пояснити тим, що й середня школа була 
чітко не визначеною. Досвід роботи окремих шкіл і окремих учителів 
також не вивчався і не описувався в науковій літературі. Спостерігалося 
значне випередження практики від теорії.  

У той час дитина як об’єкт наукового пізнання була фактично поза 
полем зору теоретиків із педагогіки. Педагогіка – наука суспільна, вона 
не може бути відірваною від психології, фізіології, анатомії. Саме відрив 
педагогіки від наукових досягнень споріднених наук штовхав її на шлях 
схоластики і псевдонауковості. Крім того, педагогіка була тісно 
пов’язана з політикою, що абсолютно виключало «лівацьких» її 
захоплень. Перед педагогами постало завдання ретельно дослідити 
історію педагогіки, цінні педагогічні надбання, які могли стати 
реакційними в оновленій освіті. 

Теоретична педагогіка, в силу обставин, слабо допомагала школі й 
учителю, а без наукових розробок теоретичних педагогічних питань не 
можливо було підняти загальноосвітню школу на той рівень педагогічної 
майстерності, на який потрібно було рівнятися.  

Дуже неякісно стояло питання стосовно підготовки молодих 
наукових кадрів. У зв’язку з критикою педології, перед кафедрою 
педагогіки постало нагальне завдання – «надати школі і вчителю 
справжню, доброякісну наукову продукцію» [2, с. 35]. 

Ряд директив Центрального комітету постановили перед 
педагогічними інститутами і кафедрами педагогіки ретельно розробити 
практичну програму роботи в напрямку розвитку педагогічної науки. 
Серед завдань програми були: негайно приступити до ретельної 
організації всієї науково-дослідницької роботи в педагогічній сфері (план 
цієї роботи охоплював науково-дослідницькі педагогічні інститути, 
педагогічні заклади, педагогічні кафедри, лабораторії, а також 
дослідницькі й зразкові школи); розробити і провести цілу програму 
підготовки наукових педагогічних кадрів. Усе це мало сприяти 
розвиткові загальноосвітньої школи. 

Після прийняття постанови ЦК ВКП(б) «Про педологічні 
викривлення в системі наркомосів» (від 4 липня 1936 р.) серйозних 
організаційних змін зазнала структура Харківського інституту педагогіки 
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(колишнього УНДІПу) у складі таких відділів: педагогіки, історії 
педагогіки, дошкільної педагогіки, дитячого комуністичного руху та ін. 
Разом зі зміною керівництва змінився і кадровий склад науковців, які 
поступово перейшли до педагогічного інституту, університету та інших 
закладів Харкова [3]. Це, в свою чергу, також посприяло розвиткові 
науково-дослідницької роботи ХДПІ в означуваний період. 

Згідно наказу всесоюзного комітету у справах вищої школи від 
9 серпня 1939 р. «Про підсумки 1938-1939 н.р. і завдання на  
1939-1940 н.р.» [4] з метою підвищення рівня науково-дослідницької 
роботи вишів директорам необхідно було до 1 жовтня 1939 року надати 
до Наркомосу на затвердження тематичні плани науково-дослідницької 
роботи ВНЗ згідно постанови XVIII з’їзду ВКП(б). 

У 1938-1939 н.р. у ХДПІ, як і в багатьох провідних вишах союзу 
(Ленінградський індустріальний інститут, Московський державний 
університет, Ленінградський інститут залізничного транспорту та ін.), 
було проведено велику роботу щодо ліквідації заборгованості за минулий 
навчальний рік. Студенти і викладацький склад педагогічного інституту 
Харкова строго дотримувалися трудового режиму. Збільшилася кількість 
студентів, які повністю ліквідували заборгованість. Частина студентів-
відмінників брала активну участь у роботі наукових гуртків інституту. 

Станом на 1938-1939 н.р. в ХДПІ налічувалося 11 наукових 
студентських гуртків, які займалися розробкою наукових тем. Теми були 
простими, щоб студент міг слідувати від простого до складного шляхом 
свого наукового пошуку. Наприклад, на гуртку з древньої історії 
студентам було запропоновано 36 тем (взято 8), економгеографії – 
43 теми. Тему студент міг розробити власну, якщо вона була 
обґрунтована і мала цікавий зміст. Були і труднощі, що гальмували 
роботу гуртків: відсутність кабінетів, необхідної літератури. Деякі теми 
були простими, а деякі відповідали розмахам курсової, а інколи 
дисертаційної роботи, що було складно, але з іншої сторони, давало 
студентам можливість працювати з ними в подальшому [6]. 

Згідно стенограми засідання ради інституту від 25 грудня 1938 р. 
[6] здійснено розподіл навчально-наукової роботи на дві частини, тобто 
директор мав двох помічників: з навчальної і наукової роботи. Станом на 
1939 рік на кафедрі педагогіки було затверджено 6 наукових тем (3 теми 
з педагогіки і 3 – з історії педагогіки), над якими працювали Литвинов, 
Гладков, Манзенко, Кротов, Юхимець, Черних. У цілому в інституті 
розробляли в цьому році 62 теми, порівняно з 34 темами минулого 
1938 року. За станом і темпом роботи над науково-дослідницькими 
темами зобов’язані були слідкувати завідувачі кафедр, крім того 
консультувати розробників цих тем, регулярно з ними зустрічаючись. 
Теми повинні бути враховані при написання підручників. Деяким 
викладачам за рішення дирекції, які активно працювали над темами, 
давали творчу відпустку на 6 місяців. 
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Про значну активізацію наукової роботи кафедр педагогічного 
інституту (основ марксизму-ленінізму, політекономії, педагогіки, 
психології, іноземних мов, історії СССР, нової історії, історії середніх віків, 
історії стародавнього світу, російської мови, української мови, російської 
літератури, української літератури, всесвітньої літератури, фізичної 
географії, економічної географії, астрономії, геології, біології, дошкільної 
педагогіки, військових дисциплін і фізкультури) свідчить випуск «Наукових 
записок». Протягом 1938-1939 н.р. було проведено чотири наукові сесії, в 
яких брали участь викладачі, аспіранти, кращі студенти.  

Під час підготовки до наукової сесії директор інституту 
Шачнєва Є.В. наголосила, що наукових сесій, які б організовувалися 
педагогічними інститутам, в Україні до нині ще не було. І інститут в 
цілому, і кожна кафедра зокрема повинні тримати іспит перед 
суспільством у своїй роботі. Кожна кафедра на цій науковій сесії 
отримала можливість завоювати право як наукової ланки, наукової 
одиниці, частинки педагогічного інституту на визнання науковим 
загалом [6, арк. 12]. 

Провідне місце в підготовці та проведенні наукових сесій займала 
кафедра педагогіки на чолі з С. Литвиновим, котрий був керівником 
оргкомітету наукових сесій. Викладачі кафедри педагогіки (В. Василакій 
(керівник педпрактики), Г. Коваленко, М. Година (викладач заочного 
відділу), старші викладачі О. Дзеверін, К. Кротова, П. Гладков, С. Рехтер, 
П. Швець, М. Богатов, Л. Юхимець) активно долучалися до роботи сесії 
в цілому, та секції педагогіки та психології зокрема. У рамках секції 
педагогіки й психології було представлено найбільшу кількість 
педагогічних робіт (10). «Така кількість робіт, – зазначав завідувач 
кафедри педагогіки С. Литвинов, – цілком правомірна, оскільки наш 
інститут є педагогічним» [5, арк. 2].  

В обговоренні результатів сесії С. Литвинов наголосив, що «освіта 
набуває наукового, філософського світогляду. Дана сесія була одним із 
найефективніших способів підняти рівень та інтенсивність роботи 
кафедр інституту, які ще досить слабо працювали у сфері науково-
дослідницької роботи. А відомо, що викладач ВНЗ стільки на своєму 
місці, скільки він займається науковою роботою. Це найефективніший 
метод, спосіб отримання кваліфікації, наукової кваліфікації 
професорсько-викладацького складу будь-якого педагогічного 
інституту» [7, арк. 5]. 

Отже, науково-дослідницький напрям роботи кафедри педагогіки 
Харківського державного педагогічного інституту протягом  
1933-1941 років перебував на стадії інтенсивного розвитку. Цьому 
сприяли суспільні потреби в освіченому вчителеві середньої школи, 
випередження практики школи від наукових педагогічних розробок, 
ліквідація науки педології, а також організаційні зміни, в тому числі й 
кадрового характеру, на базі Харківського інституту педагогіки. Означені 
умови сприяли встановленню зв’язків педагогічного інституту  зі 
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школою через кафедру педагогіки. На кафедрі починають ретельно 
досліджуватися педагогічні питання історичного характеру, на базах 
шкіл проводитися експериментальні дослідження, результати яких 
описувалися в «Наукових записках» інституту. Особливої уваги 
заслуговує наукова сесія педагогіки й психології, яка була 
найґрунтовнішою згідно поставлених завдань перед педагогічним вишем. 
Наукові знахідки співробітників кафедри педагогіки сприяли розвиткові 
педагогічної науки і шкільництва. 

Подальшого поглибленого вивчення потребують напрями 
діяльності кафедри педагогіки в структурі вищих педагогічних 
навчальних закладів України в різні історичні періоди.  
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Башкір О. І. Стан науково-дослідницької роботи кафедри 

педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди в передвоєнні роки (1933-
1941) 

У статті на основі аналізу педагогічної літератури й архівних 
матеріалів охарактеризовано науково-дослідницький напрям роботи 
кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту 
протягом 1933-1941 років. 

Суспільні потреби в освіченому вчителеві середньої школи, 
випередження практики від наукових педагогічних розробок, ліквідація 
науки педології, а також організаційні зміни на базі Харківського 
інституту педагогіки сприяли встановленню зв’язків педагогічного 
інституту зі школою; дослідженню педагогічних питань історичного 
характеру; проведенню на базах шкіл експериментальних досліджень; 
розробці наукових тем співробітниками кафедри і студентами інституту; 
організації наукових сесій, наукових гуртків, збірки «Наукових записок» 
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інституту. Наукові знахідки співробітників кафедри педагогіки сприяли 
подальшому розвиткові педагогічної науки і шкільництва. 

Ключові слова: кафедра, вищий педагогічний навчальний заклад, 
педагогіка. 

 
Башкир О. И. Состояние научно-исследовательской работы 

кафедры педагогики ХГПИ имени Г.С. Сковороды (1933-1941) 
В статье на основании анализа педагогической литературы и 

архивных материалов характеризировано научно-опытное направление 
работы кафедры педагогики Харьковского государственного 
педагогического института на протяжении 1933-1941 годов. 

Общественные потребности в образованном учителе средней 
школы, опережение практики от научных педагогических разработок, 
ликвидация науки педологии, а также организационные изменения на 
базе Харьковского института педагогики способствовали 
восстановлению связей педагогического института со школой; 
исследованию педагогических вопросов исторического характера; 
проведению на базах школ экспериментальных исследований; разработке 
научных тем сотрудниками кафедры педагогики и студентами института; 
организации научных сессий, научных кружков, сборника «Научных 
записок» института. Научные открытия сотрудников кафедры 
педагогики способствовали дальнейшему развитию педагогической 
науки и отечественной школы. 

Ключевые слова: кафедра, высшее педагогическое учебное 
заведение, педагогика. 

 
Bashkir O. State of Research-department Functioning of Kharkiv 

State Pedagogic Institute Named after G. S. Skovoroda Pedagogy 
Department in the Pre-war Years (1933-1941) 

In modern conditions, the departments of pedagogical universities 
become research and innovation environment. These departments demonstrate 
the ability of educational institutions to carry out basic research, coordinate the 
activities of employees in the process of scientific inquiry, disclose the 
creative abilities of young scientists and initiate new areas of research. 

The research of different aspects of scientific work of the Department of 
Pedagogy of Kharkiv State Pedagogical Institute during 1933-1941 years has 
been described in the paper on the basis of analysis of pedagogical literature 
and archival materials. 

The society had a need for educated secondary school teachers, teaching 
practice advanced the results of scientific  findings, pedology as a science did 
not longer exist and organizational changes at Kharkiv Institute of Pedagogy 
contributed to strengthening links between the Pedagogy Institute and 
secondary  educational institution. Besides these factors allowed to conduct 
the research on the history of Pedagogy; to carry out experimental studies at 
secondary educational institutions; to conduct different scientific 
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investigations by the department staff and the students of the Institute; to 
organize scientific sessions, scientific clubs and to publish the work "Scientific 
notes" of the Institute. These scientific findings of the pedagogy department 
staff contributed to the further development of science teaching and education. 

Key words: department, higher educational institution pedagogy. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ 
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ 

(ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
 
Створення цілісної системи уявлень про науку управління крізь 

епохи впливає на досягнення здобутків у освіті, формування нових 
парадигм і бачень щодо розвитку теорії управління. Ця проблема постає 
особливо актуальною в умовах змін, що відбуваються у сфері освіти, 
оскільки дозволяє прослідкувати важливі тенденції й особливості 
розвитку теорії управління освітніми системами, визначити ступінь 
вивченості цих питань та спрогнозувати тенденції подальшого розвитку 
теорії управління вищими навчальними закладами в Україні. 

Дослідження історії розвитку педагогічної науки й системи освіти, 
пepioдизaцiю пeдaгoгiчнoї думки в Укpaїнi розглянуто в роботах 
О. Адаменко, А. Димитрієва, С. Гончаренка, В. Курила, 
О. Сухомлинської, Г. Єльникової, Є. Хрикова та О. Шевченко. До праць, 
що ґрунтовно розглядають історію педагогіки в Україні, становлення 
теорії управління в освітніх системах можна віднести роботи 
В. Мосіяшенко, І. Камнєвої.  

Метою статті є визначення передумов становлення теорії 
управління в освітніх системах. З метою теоретичного обґрунтування 
концепції дослідження нами було здійснено аналіз науково-педагогічної 
літератури за цією проблемою, у результаті якого узагальнено кілька 
пepедумов розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в 
Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття).  

Історію становлення управління як науки, що налічує близько семи 
тисячоліть, ґрунтовно відображено в сучасній науковій літературі, 
зокрема й у вигляді континіуму від виникнення писемності до сучасних 
концепцій менеджменту [8]. В Україні управлінська наука розвивалася в 
межах підходів, які панували в СРСР. Генезис розвитку теорії управління 
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в радянський період ґрунтовно розглянуто Г. Єльниковою. Дослідниця 
зазначає, що попри те, що науково-пошукові дослідження були 
спрямовані на вдосконалення адміністративно-командної системи, вони 
дали змогу накопичити значний досвід у галузі управління [4].  

На основі аналізу етапів розвитку управлінської науки протягом 
радянського й пострадянського часу (Б. Андрушків, О. Кузьміна, 
О. Мельник, А. Шегда) ми пропонуємо виділити п’ять етапів розвитку 
управлінської науки в Україні, кожен з яких характеризується певними 
особливостями (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Періоди розвитку управлінської науки в Україні 

№ 
пор. 

Часовий період Особливості управлінської науки 

1. Жовтень 1917 р. – 
березень 1921 р. 

Основне завдання – розроблення форм і методів 
державного централізованого управління виробництвом, 
обґрунтування принципів централізму, організаційних 
методів управління, адміністрування та державного 
регулювання. Цей період характеризується 
обґрунтуванням основних принципів і форм залучення 
працівників до управління, створенням нової системи 
відносин. 

2. Квітень 1921 р. – 
1928 р. 

Особливість періоду полягала в удосконаленні 
адміністративного управління виробництвом, спробах 
застосування госпрозрахунку як основи економічних 
методів управління, формальному вивченні можливостей 
участі працівників в управлінні. Особлива увага була 
приділена розробленню принципів добору кадрів, 
принципу єдиноначальності на промислових 
підприємствах. 

3. 1929 – 1945 рр. Цей період пов’язаний з організацією індустріальної бази 
суспільного виробництва, удосконаленням структур 
управління, методів добору й підготовки кадрів, 
планування та організації виробництва. У третьому 
періоді робота з розвитку теорії управління починає 
зосереджуватися переважно на розв’язанні організаційно-
технічних і частково соціальних проблем. Надано значні 
права партійним організаціям щодо контролю над 
діяльністю керівників підприємств. 

4. 1946 – 1965 рр. Характеризується пошуком нових форм функціонування 
і взаємодії державних органів управління, спробою 
переходу до територіальної й територіально-галузевої 
системи управління, що привело до поглиблення 
адміністрування. Багато робіт було присвячено 
обґрунтуванню форм поєднання галузевого й 
територіального управління. Розробляються методи 
реалізації окремих функцій управління. З’являються 
перші роботи з використання економіко-математичних 
методів, кібернетики, психології та соціології в 
управлінні підприємствами. 

5. 1965 – 1975 рр. У цей час було здійснено спробу проведення 
господарської реформи шляхом посилення ролі 
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економічних методів управління (комплексний підхід до 
вдосконалення систем управління). Розпочали 
формуватися серйозні напрями щодо розробки 
теоретичних і прикладних проблем управління не лише в 
Радянському Союзі, а й у інших країнах соціалістичної 
співдружності. Ці дослідження охопили широке коло 
проблем, що стосуються розробки методології реалізації 
загальних функцій управління, організації роботи 
апарату управління (організація праці керівника, 
розподіл повноважень на основі принципу централізації), 
проектування організаційних структур управління тощо. 
У цих наукових доробках істотно розвинулися 
результати, досягнуті в кібернетиці, системних 
дослідженнях, узагальнених нормативних підходах. Ці ж 
напрями досліджувалися й далі, аж до 1990 р. 

 
На цих етапах розвитку управлінської науки суттєвий внесок 

здійснили такі українські вчені, як О. Терлецький, М. Павлик, 
М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолянський, І. Вернадський, 
М. Вольський, Г. Цехановецький, К. Воблий, Т. Войнаровський, 
В. Бандера, І. Коропецький. З’являється багато публікацій щодо 
використання системного підходу в управлінні, особливо при 
розробленні автоматизованих систем управління. Було покладено 
початок розробки теорії організацій і загальної теорії систем. Значний 
внесок у розвиток цієї теорії здійснили В. Афанасьєв, О. Дейнеко, 
В. Глушков, Д. Гвішіані, В. Голіков, А. Берг, О. Козлова, Г. Попов, 
Ю. Черняк, Б. Мільнер, Н. Чумаченко та інші науковці. 

Доречним є розгляд основних підходів до формування теорії 
управління в освітніх системах: 

1. Підхід «від освіти». Згідно з таким підходом принципи, правила, 
методи управління освітніми системами повинні складатися з теорії 
педагогіки. Однак зв’язок управління та педагогіки в цьому підході 
проявляється лише тоді, коли йдеться про управління процесом освіти й 
навчання, а не освітньою установою як елементом освітньої системи.  

2. Підхід від класичного менеджменту. Цей підхід складається 
незалежно від системи освіти й спирається на емпіричні знання 
управління виробничими підприємствами. Так, історично склалися 
школи класичного менеджменту, які розвивалися разом з розвитком 
форм масового виробництва й ринкових відносин. Однак при 
застосуванні класичного менеджменту до управління освітніми 
системами слід ураховувати специфіку останніх. 

3. Комплексно-методологічний підхід об’єднує у собі 
вищезазначені підходи [6]. 

Виходячи з попередніх наших досліджень з проблем розвитку теорії 
управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ 
– початок ХХІ століття), теорію управління ми пропонуємо розглядати як 
сукупність знань про принципи, методи та методологію здійснення 
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управлінської діяльності, що дозволяють дати опис і пояснення 
об’єктивних явищ управління. Так, теорія управління вищими 
навчальними закладами визначається як комплекс фундаментальних 
понять і положень, що втілюють взаємозалежність мети, функцій і 
завдань, законів і закономірностей, принципів і методів, наукових підходів 
до здійснення управлінської діяльності вищого навчального закладу. 

Теорія управління сформувалася лише в ХХ столітті. Зокрема, 
управління в освітніх системах є порівняно молодою наукою, яка в наш 
час перебуває на стадії становлення та усвідомлення своїх меж. 

Логіка нашого дослідження передбачає розкриття поняття 
«передумови розвитку». Отже, передумови розвитку – це сукупність 
природних та суспільних ресурсів і можливостей, здатних спричинити 
соціальний прогрес [3]. 

Передумовами розвитку теорії управління освітніми установами, за 
дослідженням О. Адаменко, можна вважати 50 – 60-тi poки XX століття, 
які xapaктepизувалиcя нaкoпичeнням eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу 
[1, c. 2]. Отже, першою пepeдумoвою дo зapoджeння тeopeтикo-
мeтoдoлoгiчниx ocнoв управління вищими навчальними закладами в 
Україні був poзвитoк «школознавства», цeнтpaльним зaвдaнням якoгo 
булa poзpoбкa нaукoвo-opгaнiзaцiйниx ocнoв зaгaльнoгo нaвчaння й 
opгaнiзaцiя упpaвлiння нapoднoю ocвiтoю. У кiнцi 20-x pp. з’явилиcя 
пepшi пociбники зі шкoлoзнавства (М. Вeceлoв, H. Йopдaнcький, 
Д. Лoгiнoв), у якиx було узaгaльнeно та cиcтeмaтизoвaно дocвiд 
кepiвництвa шкoлoю. Нa пoчaтку 40-x pp. у пiдpучникax «Пeдaгoгiкa» 
(П. Гpуздєв, I. Кaїpoв) увoдитьcя poздiл «Шкoлoзнавство», у якoму 
виокремлювалися функцiї кepiвництвa тa кoнтpoлю, poзкpивaлиcя 
нaпpями дiяльнocтi диpeктopa шкoли. У цей період часу пocиливcя 
кoнтpoль зa дiяльнicтю шкiл, зокрема було icтoтнo збiльшeно 
iнcпeктopcький aпapaт. Проте інтepec дo тeopiї тa пpaктики 
внутpiшньошкiльнoгo упpaвлiння та кoнтpoлю пocиливcя у 50-тi poки. Ці 
poки xapaктеpизуютьcя oбґpунтувaнням функцiй кeрівництвa шкoлoю: 
плaнувaння, opгaнiзaцiя, iнcтpуктувaння, кepiвництвo й кoнтpoль 
(I. Нoвiкoв, Є. Пepoвcький). Як cвiдчить aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи тoгo 
чacу, пaнувaння кoмaнднo-aдмiнicтpaтивнoї cиcтeми упpaвлiння 
cуcпiльcтвoм нe тiльки нe cпpиялo poзвитку cиcтeми ocвiти тa упpaвлiння 
нeю, aлe й гaльмувaлo цeй пpoцec. Пpoтe й у цi вaжкi для кpaїни poки 
вiдбувaлocя cтaнoвлeння i poзвитoк opгaнiв внутpiшньошкiльнoгo 
упpaвлiння, визнaчeння ocнoвниx функцiй кepiвництвa шкoлoю тa 
пocaдoвиx oбoв’язкiв її кepiвникiв. У 60-i pp. «шкoлoзнавство» 
poзумiєтьcя вжe як гaлузь пeдaгoгiчнoї нaуки, щo poзpoбляє тeopiю 
opгaнiзaцiї шкiльнoї cпpaви i виявляє зaкoни упpaвлiння в уcix лaнкax 
cиcтeми нapoднoї ocвiти (Н. Coцepдoтoв, Н. Чepпiнcький). 
Школознавство є невід’ємною складовою частиною, однією з важливих 
галузей педагогіки, адже воно вивчає принципи, закономірності, 
розробляє оптимальні форми й методи управління освітою, питання 
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наукової організації педагогічної праці в школі, досліджує діяльність 
посадових осіб у школі [2].  

Ці poки oзнaмeнувaлиcя ocмиcлeнням шкoлoзнавства як гaлузi 
пeдaгoгiчнoї науки. Окремі дocлiджeння присвячені визнaчeнню 
тeopeтичниx ocнoв та умoв нaукoвoї opгaнiзaцiї упpaвлiння шкoлaми, що 
містили питaння вдocкoнaлeння cтилю кepiвництвa, oптимiзaцiї ocвiтньoгo 
пpoцecу, пoлiпшeння мaтepiaльнo-тexнiчнoгo зaбeзпeчeння шкiл тa iншi. 
Вагомий внесок у розвиток школознавства як педагогічної науки 
здійснили такі українські вчені: В. Бондар, Л. Даниленко, Б. Кобзар, 
В. Маслов, Н. Островерхова, В. Пікельна, О. Савченко та інші науковці.  

Нa пiдcтaвi здійсненого aнaлiзу наукових публiкaцiй i диcepтaцiй  
50 – 60-х poків XX cтоліття O. Aдaмeнкo [1, c. 2] зазначає пpo пoвiльний, 
пocтупoвий, eвoлюцiйний xapaктep poзвитку тeopiї упpaвлiння 
навчальним закладом у цeй пepioд. Дocлiджeння вчeниx 60-70-x poкiв у 
гaлузi упpaвлiння шкoлoю постали фундaмeнтoм нaукoвиx ocнoв тeopiї 
управління (М. Бoйкo, Н. Гopбунoвoї, М. Зaxapoвa, П. Зiмiнa, Т. Iльїнoї, 
A. Opлoвa, В. Cуxoмлинcькoгo, P. Шaкуpoвa, М. Якимeнкo). У цeй чac 
з’являютьcя cутo тeopeтичнi праці, оскільки poзвитoк тeopiї упpaвлiння 
нe випepeджувaв pівень пpaктичнoї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. Нaукoвi 
дocлiджeння цих poкiв пpиcвячувaлиcя вже зaгaльним питaнням 
упpaвлiння шкoлoю, нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм, нaукoвoї opгaнiзaцiї 
упpaвлiнcькoї пpaцi, coцiaльнo-пcиxoлoгiчним мexaнiзмaм упpaвлiння 
шкoлoю. Дocлiджувaлиcя нoвi гaлузi внутpiшньошкiльнoгo упpaвлiння, 
з’явилиcя пepшi нaукoвi праці з тeopiї ухвалення упpaвлiнcькиx piшeнь, 
пpoблeм удocкoнaлeння функцioнaльниx знaнь i вмiнь керівників 
закладів освіти.  

Таким чином, анaлiз зaзнaчeниx пpaць дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo 
для 50 – 60-х poків XX cтoлiття був пpитaмaнний пoвiльнo-eвoлюцiйний 
xapaктep poзвитку тeopiї внутpiшньошкiльнoгo кoнтpoлю, пeвна 
aктивiзaцiя нaукoвиx пoшукiв у 70-тi poки та їх послаблення у 80-ті роки. 
Отже, 50 – 60-тi poки можна oб’єднaти в єдиний етап розвитку теорії 
управління. Дo зaгaльниx pиc, що дoзвoляють oб’єднaти ці poки в єдиний 
eтaп, мoжнa вiднecти cпpямoвaнicть нaукoвиx дocлiджeнь нa вузькe кoлo 
oдниx i тиx жe питaнь, пepeвaгу eмпipичниx знaнь нaд тeopeтичними. 
Бiльшicть публiкaцiй з внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння тoгo чacу 
викoнувaли нe нaукoвi, a пepeвaжнo мeтoдичнi функцiї й нe 
зaбeзпeчувaли знaчнoгo набуття нaукoвoгo знaння. Шкoлoзнaвcтвo тoгo 
чacу булo cпpямoвaнe нa зaбeзпeчeння cтaлoгo функцioнувaння шкoли, 
викoнaння пapтiйниx нacтaнoв тa вiдпoвiдниx нopмaтивниx дoкумeнтiв, 
cпpиялo oднoмaнiтнocтi, oднoвapiaнтнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi.  

Отже, тривалий час теорія управління освітніми установами в 
нашій країні розвивалася окремо від світових надбань менеджменту. 
Тому подальший розвиток теоретичних засад управління навчальними 
закладами неможливий без аналізу поширених у різних країнах шкіл, 
концепцій, теорій менеджменту. Можна зазначити, що теорія управління 
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в освітніх системах базується на ідеях наукового управління соціальними 
організаціями, а витоки її становлення слід шукати за кордоном.  

Іншим чинником, що визначає передумови розвитку теорії 
управління вищими навчальними закладами, ми називаємо вплив 
західної теорії менеджменту.  

Отже, у зарубіжній науці управління склалися концепції, які 
здійснили суттєвий внесок у розвиток сучасної теорії та практики 
управління [3; 9, с. 16 – 30]: 

1. Концепція наукового управління (1885 – 1920 рр.). Фредерік 
Тейлор та його однодумці Генрі Гант, Френк і Ліллі Гілберт розробили 
основні принципи менеджменту: відбір працівників з урахуванням 
наукових критеріїв їх здібностей та можливостей досягнення прийнятих 
стандартів та норм; постійне підвищення кваліфікації працівників, 
забезпечення їх наукової освіти та розвитку; психологічна сумісність, 
дружня співпраця і кооперація адміністрації та працівників у справі 
практичного запровадження наукової організації праці, реалізації 
перелічених принципів. Генрі Форд (школа «фордизму») розробив 
теорію, в основу якої поклав ідею потоково-масового виробництва. 
Систему управління, що ґрунтується на цій теорії, було названо «терором 
машини». Суттєвий внесок у теорію та практику управління було 
здійснено інженером-механіком Гаррінгтоном Емерсоном, йому 
належать найважливіші відкриття дванадцяти принципів підвищення 
продуктивності праці. 

2. Класична або адміністративна школа в управлінні (1920 –
1950 рр.). Появу цієї школи пов’язують з іменами Анрі Файоля, Ліндан 
Урвіка, Джеймса Муні. Головні її досягнення стосуються ролі та функцій 
менеджера. Вона базувалася на розробці та використанні універсальних 
чотирнадцяти принципів управління, від яких залежить ефективність 
управління підприємством. 

3. Школа людських відносин (неокласична школа) (1930 – 
1950 рр.). Відомі експериментатори Мері Паркер Фоллітт і Елтона Мейо 
зосередили увагу на турботі про людину. Основні положення цієї теорії 
зводяться до того, що: управління має справу переважно з групами 
людей, а не окремими працівниками, і тому потребує створення методів 
управління поведінкою людей в організаціях; природа людини несумісна 
з примітивною ієрархією підпорядкованості, формалізацією 
організаційних процесів. 

4. Психологічна школа Абрахама Маслоу (1940 – до сьогодення). 
Дослідники психологічної школи Абрахама Маслоу вважали, що якщо 
керівництво виявляє велику турботу за своїх працівників, то й рівень 
задоволеності їх буде зростати, а це, у свою чергу, приведе до 
підвищення продуктивності. Дослідження довели, що мотивами вчинків 
людей є не економічні сили, а різні потреби, які не можуть 
задовольнятися тільки грошима. 
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5. Школа, яка пропагувала «поведінкові науки» (1950 – до 
сьогодення). Серед найбільш відомих постатей розвитку поведінкового 
напряму можна згадати Кріса Арджиріса, Ренціса Лайкерта, Дугласа 
Мак-Грегора та Фредеріка Герцберга. Вони вивчали різні аспекти 
соціальної взаємодії, мотивації, характеру влади й авторитету, 
організаційної структури, комунікації в організації, лідерства, зміни 
змісту роботи та якості життя. Модель теорії X і теорії Y Дугласа Мак 
Грегора найліпше пояснює сутність людських стосунків.  

6. Емпірична школа управління або концепція управління за цілями 
(з 1940 – до сьогодення). Пітер Друкер розробив теорію про управління 
як навчальну дисципліну. Загальна характеристика управління за цілями 
зводиться до трьох найбільш істотних його елементів: визначення чітких 
стратегічних цілей; залучення до процесу визначення цілей усіх 
працівників; оцінка ефективності на підставі отриманих результатів.  

7. Школа соціальних систем (1960 – до сьогодення). 
Обґрунтовуючи подальший розвиток ринкових відносин, низка вчених, 
зокрема Джеймс Марч, Герберт Саймон сформували нову теорію – 
теорію соціальних систем. Школа соціальних систем розглядає людину в 
соціальній групі як один із багатьох взаємозалежних і взаємодіючих 
факторів у складному комплексі соціальних відносин організації. 
Головна ідея цієї теорії полягає в тому, що жодна дія не здійснюється 
ізольовано від інших. Кожне рішення дає наслідки для всієї системи. 
Системний підхід в управлінні дає змогу запобігти ситуації, коли 
рішення в одній підсистемі перетворюється на проблему для іншої. 

8. Школа науки управління (кількісна школа) – (1960 рр. – дотепер). 
Найбільш відомими представниками кількісної теорії є: Р. Акофф, 
Л. Берталанфі, С. Бір, Д. Вудворд, Н. Лоуренс, Д. Марч, Г. Саймон, 
Д. Томпсон. У школі науки управління розрізняють два головні напрями: 
розгляд виробництва як «соціальної системи» з використанням 
системного, процесного й ситуаційного підходів. Другий напрям школи 
науки управління пов’язано з розвитком точних наук і, насамперед, 
математики. Теоретики цієї школи розглядали управління як систему 
математичних моделей та процесів.. На основі синтезу ідей, висунутих у 
попередні періоди, дослідники прийшли до розуміння необхідності 
комплексного підходу до управління. Отже, формується новий етап у 
розвитку управлінської думки. Крім того, було сформульовано ідею про 
те, що управління – це не тільки наука, але й мистецтво. 

Ми підтримуємо думку Є. Хрикова [9, c. 32], який відзначає, що 
особливістю розвитку науки управління в зарубіжних країнах постало її 
спирання на різноманітні соціальні, педагогічні, психологічні теорії. Це 
привело до концептуалізації розвитку теорії управління освітніми 
установами, що, безсумнівно, можна вважати головною її особливістю. 
Але концептуалізація теорії управління навчальним закладом не стала 
особливістю вітчизняної науки. Це пов’язано з тим, що наші вчені цілком 
орієнтувалися на положення загальної теорії управління і теорії 
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соціального управління. Фактично сутність багатьох школознавчих робіт 
полягала у перенесенні загальних положень теорії управління на освітнє 
підґрунтя. При цьому особливості навчальних закладів ураховувалися 
переважно на технологічному, а не на концептуальному рівні.  

Також важливо зазначити, що в західній теорії управління 
освітніми установами є чотири основні концепції управління. Перша з 
них виникла на початку XX століття й ґрунтується на критерії 
економічної ефективності освітньої установи. Друга концепція 
ґрунтується на критерії педагогічної ефективності. Третя модель 
управління базується на критерії гнучкості. Четверта модель управління 
базується на критерії релевантності. Найбільш сучасними, і не тільки за 
часом їх створення, вважають нині моделі управління, що базуються на 
критеріях гнучкості та культурної релевантності [9, c. 32–35]. 

Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний аналіз дoзвoлив визнaчити 
передумови poзвитку тeopiї управління вищими навчальними закладами 
останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття та зробити низку висновків. 
Теорія управління в освітніх системах є порівняно молодою наукою, яка в 
наш час перебуває на стадії становлення та усвідомлення своїх меж. 
Першим чинником зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 
управління навчальними закладами був poзвитoк «школознавства», який 
віддавав перевагу практичній складовій діяльності школи та реалізації 
функцій організації і контролю, змісту й методам управління. Мaйжe вci 
нaукoвi пpaцi були opiєнтoвaнi нa виcвiтлeння пpoблeм змicту, фopм тa 
мeтoдiв упpaвлiнcькoї дiяльнocтi керівників шкіл. Цeй період 
характеризується накопиченням емпіричного матеріалу, пануванням 
авторитарної парадигми управління, орієнтацією наукових праць нa 
узагальнення існуючого досвіду управління, ізоляцією від світових 
наробок у гaлузi управління. Тaкий пiдxiд уcклaднювaв i нaвiть 
унeмoжливлювaв фopмувaння цiлicниx кoнцeпцiй тa тeopiй упpaвлiння. 
Другою передумовою є вплив західної теорії менеджменту. Аналіз 
основних у світі концепцій менеджменту дає змогу зазначити, що 
розвиток теорії управління зумовлювався змінами в суспільних 
відносинах, появою нової управлінської практики, нових організаційних 
завдань. Також Є. Хриков зазначає, що розвиток теорії управління 
відбувався від акцентування на окремих складових організації (зміст та 
способи діяльності працівника – «школа наукового управління», взаємини 
працівників у процесі виробництва – «школа людських стосунків») до 
створення системно-синтетичних концепцій, які більш цілісно 
охоплювали всі головні складові організації («концепція 7 С») [9, c. 27]. 

Таким чином, великого значення набуває вивчення прогресивного 
досвіду управління закордонних країн. Проаналізовані концепції 
здійснили суттєвий внесок у розвиток сучасної теорії та практики 
управління. Їх окремі положення не втратили своєї актуальності до 
наших днів та стали важливим підґрунтям для подальших теорій, 
підходів до управління освітніми закладами. Усе зазначене підводить до 
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висновку, що накопичений за роки існування менеджменту теоретичний 
арсенал може бути використаний для розробки цілісної макроконцепції 
(теорії) управління вищими навчальними закладами, які б синтезувала в 
собі досягнення вітчизняної і зарубіжної теорії і практики управління, 
ураховували надбання теорії менеджменту, існуючі традиції та 
управлінську практику.  

Насамкінець слід зазначити, що до подальших напрямів досліджень 
цієї проблематики ми відносимо висвітлення основних тенденцій 
розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні 
останньої чверті ХХ початку – ХХІ століття. Вважаємо за доцільне 
проаналізувати розвиток теорії управління вищими навчальними 
закладами після впровадження Є. Хриковим концепції «створення умов» 
та відкриття освітньої спеціальності «управління навчальним закладом». 
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Васиньова Н. С. Передумови розвитку теорії управління 

вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – 
початок ХХІ століття) 

У статті розкрито зміст понять «передумови розвитку», 
«школознавство». Надано історичний огляд розвитку теорії управління, 
розглянуто етапи розвитку управлінської науки в Україні протягом 
радянського й пострадянського часу, кожен з яких характеризується 
певними особливостями. Окреслено основні підходи до формування теорії 
управління в освітніх системах: підхід «від освіти», підхід від класичного 
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менеджменту, комплексно-методологічний підхід. Розглянуто зародження, 
вплив галузі педагогіки – «школознавство», яке вивчає принципи, 
закономірності, розробляє оптимальні форми й методи управління освітою, 
питання наукової організації педагогічної праці в школі та досліджує 
діяльність посадових осіб шкіл. Проаналізовано внесок і вплив зарубіжних 
учених, західних теорій менеджменту, розвиток теорії управління вищими 
закладами в Україні. Визначено та схарактеризовано основні передумови 
становлення та розвитку теорії управління вищими навчальними закладами 
в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття).  

Ключові слова: передумови розвитку, управлінська наука, теорія 
управління, теорія управління освітніми установами, «шкoлoзнавство», 
західна теорія менеджменту, теорія управління вищими навчальними 
закладами. 

 
Васинёва Н. С. Предпосылки развития теории управления 

высшими учебными заведениями в Украине (последняя четверть ХХ 
– начало ХХІ века) 

В статье раскрыто содержание понятий «предпосылки развития», 
«школоведение». Предоставлен исторический обзор развития теории 
управления, рассмотрены этапы развития управленческой науки в 
Украине в течение советского и постсоветского времени, каждый из 
которых охарактеризован определенными особенностями. Обозначены 
основные подходы к формированию теории управления в 
образовательных системах: подход «от образования», подход от 
классического менеджмента, комплексно-методологический подход. 
Рассмотрено зарождение, влияние отрасли педагогики – 
«школоведения», которое изучает принципы, закономерности, 
разрабатывает оптимальные формы и методы управления образованием, 
вопросы научной организации педагогического труда в школе, исследует 
деятельность должностных лиц в школе. Проанализирован вклад и 
влияние зарубежных ученых, западных теорий менеджмента на развитие 
теории управления высшими учебными заведениями в Украине. 
Определены и охарактеризованы основные предпосылки становления и 
развития теории управления высшими учебными заведениями в Украине 
(последняя четверть ХХ – начало ХХІ века). 

Ключевые слова: предпосылки развития, управленческая наука, 
теория управления, теория управления образовательными учреждениями, 
«школоведение», западная теория менеджмента, теория управления 
высшими учебными заведениями. 

 
Vasinova N. Background for the Development of Higher Education 

Institutions’ Management Theory in Ukraine (the Last Guarter of XX - 
beginning of XXI Century) 

The article reveals the concepts of „background for the development”, 
„school-administrating”. The historical overview of management theory 
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development is provided, the stages of management science development in 
Ukraine during the Soviet and post-Soviet time is reviewed, each of which is 
characterized by certain features and the degree of investigation of these issues 
is defined. The basic approaches to management theory formation in 
educational systems are outlined: the approach „from education”, the approach 
from classical management, complex-methodological approach. The origin, 
the impact of pedagogical branch is considered – „school-administrating”, 
which studies the principles, regularities, develop optimal forms and methods 
of education management, scientific issues of pedagogical work organization 
at the school, explores the activities of officials at schools and gave preference 
of implementation of the functions of organization and control, content and 
methods of the school management. The contribution of foreign scientists, of 
the Western management theories is analyzed – concepts and approaches of 
management on the development of higher education institutions’ 
management theory in Ukraine. Basic preconditions of formation and 
development of the theory of higher education institutions’ management 
theory in Ukraine (last quarter of XX – beginning of XXI century) are defined 
and characterized. Further research directions of this problem, namely, 
determination of the main tendencies of development of higher education 
institutions’ management theory in Ukraine of a specified period are indicated. 

Key words: background for the development, management science, 
management theory, educational institutions’ management theory, „school-
administrating”, Western management theory, higher education institutions’ 
management theory. 
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СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  

ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
(50-80-ті рр. ХХ ст.) 

 
Сьогодні українському суспільству необхідна ефективна модель 

освіти, у тому числі й заочної педагогічної. Сучасні здобутки й 
суперечності в системі заочної педагогічної освіти є об’єктивними 
наслідками її становлення та розвитку на попередніх етапах. Тому 
вироблення такої моделі можливе лише за умови аналізу й узагальнення 
накопиченого досвіду з окресленої проблеми та глибокого її вивчення в 
історико-педагогічному контексті. 
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Зокрема, для розуміння тих чи інших педагогічних явищ і процесів 
у галузі заочної педагогічної освіти невід’ємним є виявлення соціально-
історичних передумов її розвитку. Аналіз соціально-історичних чинників 
та передумов розвитку заочної педагогічної освіти важливий для пошуку 
нових шляхів удосконалення всієї системи освіти. З цього приводу 
В. Нестеренко зазначала: «Розгляд явищ у їх розвитку, історичному 
контексті допомагає встановити причини їх зародження, виявити якісні 
зміни на різних етапах, зрозуміти, на що перетворилося явище в ході 
діалектичного розвитку» [5, с. 21]. 

Велике значення для розуміння проблем заочної форми навчання 
мають фундаментальні дослідження з історії вищої педагогічної освіти 
Л. Вовк, Н. Дем’яненко, В. Майбороди та ін. Окремі питання 
становлення та розвитку заочної освіти можна прослідкувати в роботах 
І. Авілова, К. Галкіна, Ю. Салтанова, Є. Чуткерашвілі, Ю. Курносова, 
М. Круглянського, М. Грищенка, В. Горохова, Л. Коханової.  

Вивченням заочної педагогічної освіти в СРСР займалися такі 
російські вчені, як В. Лазарєв, В. Шлик, Є. Захарова, І. Шамсутдінова. 
Проблеми розвитку заочної педагогічної освіти в Україні досліджували 
українські вчені Т. Кобзарева, В. Нестеренко та ін. 

Незважаючи на достатню кількість наукових праць, що 
розглядають особливості заочної педагогічної освіти в Україні в 
означений період, ряд аспектів з досліджуваної проблеми залишилися 
поза увагою вчених і є недостатньо вивченими, в тому числі й питання 
передумов розвитку заочної педагогічної освіти в Україні у 50-80-х рр. 
ХХ ст. Виходячи з цього, глибоке та ґрунтовне наукове вивчення даної 
проблематики є актуальним. 

Мета статті – виявлення та аналіз соціально-історичних передумов 
розвитку заочної педагогічної освіти в Україні в 50-80-ті рр. ХХ ст. 

Спочатку свого існування заочна форма навчання відкривалася як 
одна із додаткових форм освіти, в основі якої була ідея поєднання 
навчальної діяльності з трудовою, принципи доступності й самоосвіти. 
Вона надавала можливість здобуття освіти різним верствам суспільства, 
а згодом набула статусу окремої самостійної освітньої системи. 

Хронологічні межі нашого дослідження охоплюють період  
50-80 х рр. ХХ ст., який обрано не випадково. 50-ті рр. характеризуються 
швидким розвитком заочної освіти, що є результатом післявоєнного 
відродження й науково-технічного прогресу. Кінець 80-х – початок  
90-х рр. – це час модернізації та проведення глибоких реформ у галузі 
всієї освіти України, включаючи й заочну педагогічну. 

С. Бикова зазначала, що після закінчення війни ситуація з кадрами 
була вкрай тяжкою, дуже гостро постала проблема підготовки 
спеціалістів з вищою освітою. Вона наголошувала: «Ніколи в країні 
заочна освіта не набувала такого розмаху: розгорталася мережа 
навчально-консультаційних пунктів, різноманітних курсів з підвищення 
кваліфікації, була розпочата прискорена підготовка інженерів та 
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педагогів із числа осіб із середньою спеціальною освітою. Контингент 
студентів значно розширився». [2, с. 252]. 

У грудні 1945 р. було видано наказ Всесоюзного комітету у справах 
вищої школи при Раді народних комісарів СРСР і Народного комісаріату 
просвіти РСФСР «Про заочне навчання вчителів», яким було 
встановлено п’ятирічний термін навчання в педагогічних інститутах і 
трьохрічний – у вчительських; визначена тривалість навчально-
установчої сесії – 30 днів; ліквідована практика безперервного прийому 
на заочні відділення; зміцнена й розширена мережа навчально-
консультаційних пунктів; покращено матеріальне забезпечення 
заочників. Однак цей наказ не дозволив вирішити всі проблеми заочної 
підготовки вчителів цього періоду.  

У зв’язку з цим 29 квітня 1946 р. Рада Міністрів СРСР прийняла 
постанову «Про заочну підготовку спеціалістів». Було дозволено проводити 
для вчителів-заочників додаткову сесію під час зимових канікул тривалістю 
10 днів, збільшено кількість навчально-консультаційних пунктів, студенти-
заочники звільнялися від роботи у вечірній час.  

Незважаючи на численні труднощі повоєнних років, форми 
навчального процесу заочного відділення педагогічних ВНЗ 
удосконалювалися, збільшувався випуск учителів. Більша частина 
заочників були студентами саме педагогічних інститутів [4, с. 32–33]. 

У другій половині 1950-х рр. на законодавчому рівні зафіксовано 
необхідність покращення якості народної освіти з метою забезпечення 
міцної основи для розгортання науково-технічної революції. У 1958 році 
було прийнято рішення про обов’язкову загальну восьмирічну освіту, та 
перетворення десятирічних шкіл на різні типи середніх загальноосвітніх 
шкіл [3]. У зв’язку з цим зросла потреба в додаткових педагогічних 
кадрах, дефіцит яких намагалися ліквідувати шляхом розширення 
підготовки вчителів на заочній формі навчання. 

Якщо з 1950-1951 до 1960-1961 навчального року кількість 
студентів у цілому зросла більш ніж у двічі, то на заочних відділеннях – 
у 3,5 рази, а на вечірніх – більш ніж в 11 разів. У 1960 р. на денних 
відділеннях ВНЗ навчалося майже 199 тис. студентів, на заочних –
174 тис., а на вечірніх – 44 тис. [1, с. 527]. 

Цей період у розвитку заочної педагогічної освіти був направлений 
на більш повне задоволення потреб загальноосвітньої школи у 
вчительських кадрах і розширення мережі шкіл робітничої і сільської 
молоді. Використовувався вже накопичений досвід підготовки вчителів 
на заочних відділеннях педагогічних ВНЗ, які були не лише важливим 
джерелом поповнення шкіл педагогічними кадрами, а й засобами 
підвищення їх кваліфікації [4, с. 34]. 

17 лютого 1956 р. було видано наказ Міністра вищої освіти СРСР 
№167 «Про заходи з подальшого покращення заочного навчання у вищій 
школі». Цим документом було затверджено положення про філіали 
заочних вищих навчальних закладів. На начальників головних управлінь 
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та директорів заочних вищих навчальних закладів покладено обов’язки 
забезпечення навчально-методичними матеріалами студентів-заочників, 
проведення роз’яснювальної роботи серед працівників відповідних 
галузей народного господарства й культури [там же, с. 380–382]. 

Велике значення для розвитку заочної освіти мала постанова Ради 
Міністрів СРСР від 2 липня 1959 р. «Про пільги для студентів вечірніх і 
заочних вузів і учнів вечірніх і заочних середніх спеціальних навчальних 
закладів». Згідно з нею студентам-заочникам надавалася відпустка на 
період вступних іспитів і оплачувана відпустка на підготовку й захист 
дипломних робіт. Особам, які успішно навчалися, вводилося часткове 
відшкодування вартості проїзду до навчального закладу. Студентам-
заочникам останнього року навчання надавався щотижневий вільний 
день з оплатою 50% середньої зарплатні тощо. Ця постанова створювала 
сприятливі умови для розширення масштабів підготовки вчителів без 
відриву від виробництва. З жовтня 1961 р. було дозволено приймати на 
перші курси заочних відділень осіб, які закінчили одинадцяті педагогічні 
класи, без вступних іспитів, а на 3-4-ті курси – осіб, які мали вищу 
педагогічну освіту чи закінчили вчительський інститут, для отримання 
другої педагогічної спеціальності [там же, с. 34–35]. 

І. Шамсутдінова зазначала, що з 1960-1961 по 1970-1971 рр. 
відбувається різке зростання кількості студентів-заочників, яких 
готували на вечірній і заочній формі. Вона також звертає увагу на те, що 
ріст кількості студентів ВНЗ, які навчаються на заочній і вечірній 
формах, неправомірно пов’язувати з будь-якими успіхами в навчальному 
процесі чи перевагами в якості спеціалістів, яких готують [8, с. 21–22]. 

Міністерство освіти УРСР, вивчаючи стан укомплектування шкіл 
республіки вчительськими кадрами, орієнтувало органи народної освіти 
на максимальне заохочування до заочного навчання всіх учителів, які не 
мали вищої освіти. У листопаді 1973 року колегія міністерства УРСР 
розглянула питання «Про підготовку та виховання вчительських кадрів у 
педагогічних інститутах республіки за заочною формою навчання». 
Педагогічні інститути УРСР, у тому числі їх заочні відділення, відіграли 
важливу роль у завершенні переходу до загальної середньої освіти 
молоді. У 1971-1975 рр. педагогічні ВНЗ України заочно підготували 
понад 47 тис. учителів [6, с. 16]. 

У середині 1970-х рр. відбулося зменшення набору студентів-
заочників, хоча система заочної освіти постійно розвивалася й 
удосконалювалася.  

З метою поліпшення спеціальної підготовки педагогічних кадрів, 
удосконалення їх професійної майстерності в педагогічних ВНЗ України 
створювалися навчально-методичні ради з заочної освіти. Загальне 
ставлення відділів народної освіти, громадських організацій до 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом заочного навчання 
було серйозним. Діяли ради співпраці, за допомогою яких педагогічні 
ВНЗ разом з органами народної освіти та громадськими організаціями 
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комплектували заочні відділення, розробляли заходи щодо створення 
належних умов для студентів та влаштування їх на роботу за фахом, а 
також займалися вивченням і узагальненням передового досвіду роботи 
вчителів, які навчалися заочно. 

Науково-методичним центром вищої заочної педагогічної освіти 
при міністерстві вищої і спеціальної освіти УРСР були сформульовані 
концептуальні засади заочної підготовки вчителів. Як і вся система 
освіти, ці засади зазнавали змін відповідно до соціально-економічного 
розвитку країни, що стало передумовою для створення системи 
безперервної освіти [там же, с. 17]. 

У кінці 70-х рр. відбувся перехід до обов’язкової загальної 
середньої освіти. Положення про обов’язкову середню освіту було 
внесено до Конституції СРСР 1977 р. і Конституції УРСР 1978 р. У той 
же час за два десятиріччя учнівський контингент в Україні скоротився 
більш ніж на 1млн, що було викликано падінням природного приросту 
населення [6, с. 456].  

80-ті рр. характеризуються стабілізацією зростання загальної 
кількості студентів і тенденцією до рівноваги тих, які навчаються на 
денній формі і без відриву від виробництва [8, с. 25]. 

У 1980-х рр. склалася чітка система з координації діяльності 
педагогічних інститутів, які здійснювали підготовку спеціалістів без 
відриву від виробництва [4, с. 41–42]. У другій половині 80-х рр. у 
зв’язку з перебудовою в СРСР і в Україні відповідно відбуваються зміни 
в суспільно-політичному житті, які висувають нові вимоги до всієї 
системи вищої освіти, в тому числі й заочної педагогічної, що зумовили 
необхідність її удосконалення. 13 березня 1987 р. була прийнята 
Постанова Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу та Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо докорінного 
поліпшення якості підготовки та використання фахівців із вищою 
освітою в народному господарстві» [7]. Зміст цього документа полягав у 
тому, що вища школа була покликана впливати на швидкість розвитку 
соціалістичного суспільства, динамічне перетворення економіки, 
удосконалення суспільних відносин, корінну перебудову всіх сфер 
суспільства. Система вищої освіти повинна була готувати кадри, які, крім 
професійних якостей, поєднували б у собі високу культуру, громадянську 
активність і виховувалися в дусі комуністичної моральності, радянського 
патріотизму. У цій постанові йшлося про необхідність перебудови 
системи підготовки спеціалістів без відриву від виробництва для 
усунення існуючих недоліків. Обов’язки Міністерства вищої освіти 
СРСР, міністерств і відомств СРСР та Ради Міністрів союзних республік 
полягали в упорядкуванні підготовки спеціалістів на заочній формі 
навчання, зокрема, у визначенні переліку спеціальностей, за якими 
доцільно здійснювати таку підготовку, в перегляді мережі навчальних 
закладів, які проводять підготовку на заочній формі.  
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Ректорів ВНЗ, у яких велася підготовка спеціалістів без відриву від 
виробництва, було зобов’язано посилити вимоги до контролю та 
оцінювання знань студентів-заочників, створити усі умови для навчання 
працюючої молоді, а керівників підприємств і організацій – надавати 
допомогу, сприяти працівникам, які навчаються без відриву від 
виробництва. Документом було передбачено необхідність зміцнення 
матеріально-технічної бази, організацію методичної допомоги для 
підвищення якісних показників навчання. 

Таким чином, заочна педагогічна освіта в Україні 50-80-х рр. 
характеризувалася інтенсивним розвитком, передумовами якого були:  

 розгортання науково-технічної революції; 
 уведення обов’язкової загальної середньої освіти та перехід на 

семирічну й десятирічну освіту; 
 потреба держави в учительських кадрах; 
 недостатність матеріально-технічної бази для їх підготовки на 

денній формі навчання; 
 економічність затрат на підготовку спеціалістів порівняно з 

денною формою; 
 наявність пільгових умов для студентів-заочників.  
Важливою особливістю розвитку освіти, й заочної педагогічної 

зокрема, у визначений період була її заідеологізованість та спрямованість на 
служіння комуністичній владі. Протягом 1950-1980-х рр. заочна педагогічна 
освіта удосконалювалася і стала важливим джерелом підготовки 
вчительських кадрів в Україні нарівні з денною формою навчання. 

Проблема заочної педагогічної освіти в Україні 50-80-х рр. ХХ ст. є 
важливою для  сучасної педагогічної науки та досить перспективною для 
проведення подальшого дослідження. Наступні наукові розвідки можуть 
бути направлені на визначення основних етапів розвитку заочної 
педагогічної освіти в Україні у 50-80-ті рр. ХХ ст. та їх об’єктивний аналіз. 
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Ковпак О. С. Соціально-історичні передумови розвитку заочної 

педагогічної освіти в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.) 
У статті визначені та проаналізовані соціально-економічні 

передумови розвитку заочної педагогічної освіти в Україні 50-80-х рр. 
ХХ ст. Доведено, що в 50-х рр. ХХ ст. заочна педагогічна освіта набула 
швидкого розвитку. Це пов’язано зі складною післявоєнною соціально-
економічною ситуацією й дефіцитом педагогічних кадрів. Протягом  
50-80-хх рр. ХХ ст. вона продовжувала інтенсивно розвиватися, оскільки 
прискорення науково-технічного прогресу зумовило необхідність 
розширення загальноосвітніх закладів, а заочна освіта була економічно 
вигідною та ефективною. У статі підкреслено, що особливістю розвитку 
заочної педагогічної освіти досліджуваного періоду була її 
заідеологізованість та спрямованість на служіння комуністичній владі. У 
висновку зазначено, що протягом досліджуваного періоду заочна 
педагогічна освіта удосконалювалася й нарівні з денною формою навчання 
стала важливим джерелом підготовки педагогічних кадрів в Україні. 

Ключові слова: заочна педагогічна освіта, розвиток, соціально-
історичні передумови, педагогічні кадри. 

 
Ковпак Е. С. Социально-исторические предпосылки развития 

заочного педагогического образования в Украине (50-80-е гг. ХХ в.) 
В статье определены и проанализированы социально-

экономические предпосылки развития заочного педагогического 
образования в Украине 50-80-х гг. ХХ в. Доказано, что в 50-х гг. ХХ в. 
заочное педагогическое образование получило быстрое развития. Это 
связано со сложной послевоенной социально-экономической ситуацией и 
дефицитом педагогических кадров. В течение 50-80-хх гг. ХХ в. оно 
продолжало интенсивно развиваться, поскольку ускорение научно-
технического прогресса обусловило необходимость расширения 
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общеобразовательных учреждений, а заочное образование было 
экономически выгодным и эффективным. В статье подчеркивается, что 
особенностью развития заочного педагогического образования 
исследуемого периода было его заидеологизированность и 
направленность на служение коммунистической власти. В заключении 
указано, что в течение исследуемого периода заочное педагогическое 
образование совершенствовалось и наравне с дневной формой обучения 
стало важным источником подготовки педагогических кадров в Украине. 

Ключевые слова: заочное педагогическое образование, развитие, 
социально-исторические предпосылки, педагогические кадры. 

 
Kovpak O. Socio-historical Development Background of Distance 

Education in Ukraine (50-80 Years of the Twentieth Century) 
This article determines and analyzes socio-economic development 

background of distance pedagogical education in Ukraine in 50-80-ies of 
XX century. It has been proved that in 50-ies of XX century distance 
pedagogical education gained rapid development. It was caused by post-war 
socio-economic conditions and shortage of teaching stuff. During 50-80-ies of 
XX century it continued to develop as long as the acceleration of scientific and 
technological progress has necessitated expansion of educational institutions, 
and distance education was cost-effective and efficient The article emphasizes 
that the peculiarity of the development of distance pedagogical education in 
the study period was ideologymania and orientation on service to the 
communist authority. In conclusion it is said that distance pedagogical 
education in the study period was improved and on a par with full time 
education has become an important source of teacher training in Ukraine.  

Key words: distance pedagogical education, development, socio-
historical background, teaching stuff.  
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:  

ВІД БІЛЬШОВИЗАЦІЇ ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Святкування Україною 25-річниці незалежності спонукає багатьох 

до підбиття певних підсумків, зокрема у сфері освіти, з метою її 
подальшої координації і вдосконалення. Зіставлення вихідних положень 
вищої педагогічної освіти (далі – ВПО) України в 1991 р. із сучасним її 
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станом сприяє переосмисленню усіх здобутків і невдач, успішних і 
провальних нововведень. Безсумнівно, що складно об’єктивно оцінити 
актуальний стан ВПО, однак ми спробуємо це зробити спираючись на 
ключові педагогічні принципи. 

ВПО України неодноразово була предметом вивчення вітчизняних 
вчених-академіків та управлінців освітою. Фундаментальні дослідження, 
присвячені історії, структурі і тенденціям розвитку ВПО були проведені 
О. Глузманом, В. Луговим, В. Майбородою та ін., модернізацію ВПО та 
проблеми входження України до європейського освітнього простору 
досліджували В. Андрущенко, Л. Гриневич, В. Кремень та ін. Щоправда, 
більшість дослідників звертали увагу переважно на інституціональний та 
галузево-ступеневий рівні розвитку ВПО, нехтуючи при цьому духовно-
змістовною складовою. Лише в напрацюваннях О. Сухомлинської [1], 
можемо віднайти паростки визначення виховного ідеалу сучасної 
України. Така неувага до проблеми формування морально-етичного і 
духовного ідеалу в освіті окреслила сучасне ідеологічне розгублення на 
тлі популяризації ідей вільного, громадянського, козацького, 
національно-патріотичного виховання тощо. 

Методологічну основу дослідження становить системний підхід, 
що дозволяє відстежити особливості освітніх змін і розглянути ВПО 
України як відкриту та складну систему, що розвивається та функціонує 
на основі взаємодії та взаємозв’язку всіх складових суспільного життя. 
Мета статті – аналіз інституціонального, галузево-ступеневого та 
духовно-змістового рівнів розвитку ВПО України від часу проголошення 
незалежності. Для реалізації мети визначено наступні завдання: 
1) провести діахронічний аналіз розвитку ВПО України; 2) визначити 
ідеологічні основи педагогічної освіти України станом на 1991 і 2016 рр. 

У зв’язку з методологією, метою і завданнями було використано 
комплекс теоретичних методів, зокрема ретроспективного і 
діахронічного аналізу, що сприяло розумінню еволюції ВПО України, 
історіографічного аналізу для критичного розбору історико-педагогічних 
джерел з окресленої проблеми, методу наукової екстраполяції для 
прогнозування перспектив розвитку ВПО України в майбутньому. 

Якісно нова епоха розвитку української педагогіки пов’язана з 
отриманням незалежності і прийняттям відповідного Закону України 
«Про освіту» (1991), в якому освіту проголошено пріоритетною сферою 
культурного, духовного, інтелектуального, соціального та економічного 
розвитку держави. Порівнявши наявні джерела, пропонуємо авторську 
періодизацію сучасних періодів розвитку освіти в Україні: 

 перший – «пострадянський» період, що тривав до 2005 р.; 
 другий – «пошуковий», що триває й досі. 
Спробуємо детально окреслити тенденції розвитку кожного 

періоду, пояснивши часові рамки і систематизувавши зміни на всіх 
рівнях ВПО України. 

Безсумнівно, що історію педагогічної освіти України недоречно 
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розглядати як таку, що зародилась одразу після отримання незалежності у 
1991 р. Тривале перебування України у складі Радянського Союзу наклало 
відбиток на подальший розвиток освітньої політики. Одним із таких 
штампів стало розпорошення освіти внаслідок тривалого провадження 
політики так званої «реформи реформи», коли прихід до влади ідейних 
опонентів призводив до згортання однієї реформи з одночасним 
впровадженням контрреформи. Так за часів Радянського Союзу освітнім 
експериментам НЕПу протиставлялась контрреформа 1930-х рр., реформа 
відлиги М. Хрущова була перекреслена контрреформою Л. Брежнєва, на 
зміну якій логічно прийшла реформа М. Горбачова [1, с. 22]. На базі часто 
суперечних радянських реформ ВПО України почала формуватися на 
засадах гуманізації, демократизації і децентралізації, означивши 
співробітництво і свободу основними стовпами нової освітньої політики, 
затвердженої у відповідному Законі України «Про освіту», Державній 
національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993) та інших 
нормативно-правових документах. 

Важливими кроками у становленні ВПО в Україні були прийняття 
Закону «Про підприємництво» (1991), що посприяло становленню 
приватної освіти та «Про наукову та науково-технічну діяльність» (1991), 
що призвело до появи ВАК та Академії педагогічних наук (1992) – 
найвищої галузевої наукової установи. Державною стає тенденція до 
переформатування педагогічних інститутів в державні педагогічні 
університети (ДПУ). Першим реорганізованим закладом України 
прийнято вважати Київський державний педінститут імені 
О. М. Горького, на основі якого постав ДПУ імені М. П. Драгоманова 
(1991). У подальшому педагогічні інститути були реорганізовані в 
університети в Одесі (1994), Харкові (1994), Кіровограді (1997), 
Тернополі (1997), Умані (1998), Полтаві (1999), Сумах (1999), Мелітополі 
(2000), Глухові (2001), Бердянську (2002), Слов’янську (2002) та ін. 
Багато педагогічних інститутів та університетів були реорганізовані у 
класичні ВНЗ з центрами в Івано-Франківську (1992), Луцьку (1993), 
Миколаєві (2002), Херсоні (2002), Кам’янці-Подільському (2003), 
Рівному (2004), Ніжині (2004), Житомирі (2004), Луганську (2008) та ін. 

Окрім реорганізації педінститутів в університети, сферу вищої освіти 
позначило неконтрольоване зростання мережі ВНЗ. Університетизації 
вищої освіти, на своїх ранніх етапах, проходила на тлі економічної кризи 
1995-1998 рр., що позначилась масштабними страйками освітян і 
зниженням статусу вчителя [2, с. 9]. Показово, що в цей проміжок було 
прийнято Конституцію України та переглянуто Закон України «Про 
освіту». Відбувається послідовне прийняття фундаментальних Законів 
«Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про загальну середню освіту» 
(1999), «Про позашкільну освіту» (2000), «Про дошкільну освіту» (2001), 
«Про вищу освіту» (2002), видано Указ Президента «Про заходи 
вдосконалення системи вищої освіти», затверджено Національну доктрину 
розвитку освіти (2002) тощо. Водночас, на хвилі поширення інтеграційних 
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настроїв в Європі Україна підписала Лісабонську конвенцію (1997) про 
взаємне визнання кваліфікацій у вищій освіті, а вже наступного року 
постановою Кабінету Міністрів було затверджено Положення про 
освітньо-кваліфікаційні рівні [3, с. 14]. 

З-поміж тенденцій до університетизації педагогічної освіти, 
комерціалізації та переходу з однорівневої на багаторівневу підготовку 
педагогічних кадрів, що найбільше позначила ідею неперервної освіти, 
спостерігалась тенденція до стандартизації змісту педагогічної освіти, що 
закріплювалось у відповідній постанові кабміну «Про розроблення 
державних стандартів вищої освіти» (1998) [4, с. 733]. 

Завершення «пострадянського» і початок «пошукового» періоду 
розвитку освіти України пов’язуємо зі суспільними перетвореннями, 
зокрема з Помаранчевою революцією (2004), в результаті якої до влади 
прийшов проєвропейський президент В. Ющенко, а також з 
експериментальним впровадженням у навчальний процес, протягом 
2003-2005 рр., Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Вже 
у травні 2005 р. Україна стала повноправним членом Болонського 
Процесу, а у липні Президент підписав Указ «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», в 
якому було визначено подальші інтеграційні кроки української освіти в 
контексті Болонського Процесу. На виконання Указу МОН України 
розробив державну програму «Інформаційні та комунікаційні технології 
в освіті і науці» [5, с. 407]. 

Якісно новий період розвитку української освіти, деполітизованої 
від основ «радянської педагогіки», позначили ідеї відкритості та 
співпраці під трендом Болонського процесу в системі вищої освіти. 
Однак, контроверсійне ставлення до цього дискурсу призвело фактично 
до певного розколу у науковому світі на прихильників і противників 
нової системи. Перші, посилаючись на примат гуманізму і 
демократичний устрій країн Європи, характеризують приєднання 
України до Болонського Процесу як об’єктивний і незворотній 
інтеграційний рух вітчизняної освіти в напрямку європейських 
цінностей. З цього приводу В. Андрущенко зазначає: «Цей рух 
обумовлений реальними змінами, які відбуваються на теренах Європи і 
світу: проблемами глобалізації, становлення інформаційного суспільства, 
посиленням міграційних процесів, мобільності ринку праці, обміну між 
культурами, а головне – об’єктивно сформованою потребою навчитися 
«жити разом», зберігаючи при цьому власні етнічні, культурні, релігійні 
та інші розмаїтості, одночасно розуміючи і поважаючи одне одного» [6, 
с. 12]. Відповідно противники, яких можемо назвати євроскептиками, 
посилаючись на тривалу відсутність регулярної міжнародної співпраці 
європейських освітніх інституцій з українськими, акцентують увагу на 
державній капітуляції та втраті освітнього суверенітету. З цього приводу 
В. Огнев’юк зазначає: «Інтеграція української освіти до світового 
освітнього простору передбачає збереження національно-культурної 
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самобутності української нації, її співжиття з іншими народами й 
національностями, діалог культур та їх взаємозбагачення» [7, с. 434]. 

З обранням проєвропейського вектору розвитку вищої освіти в 
Україні розпочався період пошуків кращих варіантів, чому сприяла 
популяризація порівняльно-педагогічних досліджень. З-поміж тенденцій 
до зростаючої автономії ВНЗ, відкритості і демократизації навчального 
процесу розпочалися процеси об’єднання (злиття) та часткової ліквідації 
університетів (табл. 1), приватизації, зменшення державного 
фінансування на освіту, поширення паралельної і дистанційної форм 
навчання, зниження її якості тощо. 

Табл. 1 
Динаміка розвитку мережі ВНЗ України [авт.] 

    Роки 
 
ВНЗ 
ІІІ-IV 
рівн.акр. 

1960 
-1961 

1990-
1991 

1995-
1996 

2000-
2001 

2004-
2005 

2008 
-2009 

2015-
2016 

135 (30 
пед-ні) 

149 255 315 431 
353 (69 
пед-ні) 

288 

 
За даними, які наведені у «Національній доповіді про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні», за період незалежності частка 
інституцій державної (комунальної) форми власності скоротилась з 97% 
(1991) до 79% (2013), при відповідному зростанні частки приватних 
закладів до 21% (2013) [8, с. 104]. Разом з тим, за прогнозами ЮНЕСКО 
у ХХІ ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть держави, в яких  
40-50% працездатного населення матиме якісну вищу освіту, тоді як в 
Україні лише 13 % громадян працездатного віку має повну і 16-18% 
неповну вищу освіту [9]. 

Завжди актуальною для України була проблема фінансування 
освітньої галузі, яка відчувала усі суспільні та політико-економічні 
коливання у державі. Пострадянський період позначився найбільшим 
спадом фінансування освіти, зокрема протягом 1991-1999 рр. відсоток 
асигнувань з ВВП України знизився з 7,0% до 3,6% при паралельному 
падінні ВВП майже на 60%, результатом чого стало скорочення 
фінансування освіти фактично вп’ятеро. Щоправда протягом наступного 
десятиліття спостерігалась протилежна тенденція і видатки на освіту 
зросли з 4,2% ВВП (2000) до 7,4% ВВП (2010) [2, с. 126–127]. Однак, 
сучасні бюджетні показники свідчать про чергове падіння фінансування 
освіти, на яку було виділено 5,3% ВВП (2016). 

Тенденційним стало паралельне навчання студентів відразу у 
декількох університетах. Відкритість освіти і суспільний запит на 
підготовку не вузькопрофільного спеціаліста, а транспрофесіонала 
(універсального фахівця), сприяє впровадженню у навчальний процес 
новітніх технологій, зокрема телекомунікаційних, на яких ґрунтується 
найбільш сучасна форма навчання – дистанційна, завдяки чому студенти 
мають можливість отримувати декілька спеціальностей одночасно. 
Відповідна концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2000) 
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передбачала підвищення рівня освіченості суспільства, соціальної і 
професійної мобільності, якості освіти тощо. Однак, реалізації усіх цілей 
перешкоджає висока собівартість дистанційної освіти через постійне 
оновлення матеріально-технічної бази, обладнання спеціальних 
приміщень, витрати на психологічну і технічну підготовку викладачів. 

Однією з найбільш актуальних є проблема дослідження якості 
освіти. Тенденція моніторингу якості освіти стала результатом гонитви 
найбільш розвинутих держав світу за домінування у тому числі й у сфері 
освіти. Рейтингування найкращих університетів світу, визначення 
індексу людського розвитку (далі – ІЛР) на основі рівня життя і 
грамотності населення, впровадження систем якості освіти окреслюють 
місце держави у системі суспільно-економічних відносин. Аналіз 
динаміки зростання ІЛР в України відображає тенденцію до його падіння 
у пострадянський період з четвертого до восьмого десятку при 
стабілізації показника в межах 70-80 місця у пошуковий період. 
Водночас, за даними рейтингу QS – 2016, українська система вищої 
освіти посідала 45 місце у світі. Враховуючи, що в межах Європи 
нараховується 48 незалежних держав, 28 з яких формують економічну 
спільноту ЄС, євроінтеграційні прагнення України вбачаються практично 
нездійсненними. Водночас позитивним моментом є потрапляння 
українських університетів до міжнародних рейтингів, постійна участь у 
міжнародній програмі оцінювання TIMSS та перспектива участі у 
міжнародному дослідженні якості знань PISA у 2018 р. 

Остання хвиля «реформи реформи» української освіти, метою якої 
було нівелювання освітніх постанов попередньої влади і впровадження 
протилежних ідей, відбулася протягом 2014-2015 рр. Найбільші зміни 
торкнулися вищої освіти і наукової сфери, для модернізації яких були 
прийняті відповідні закони України «Про вищу освіту» (2014) та 
«Наукову і науково-технічну діяльність» (2015), знаменним стало 
приєднання України до європейської дослідницької програми «Горизонт-
2020». Основні зміни у законі «Про вищу освіту» стосувалися перш за 
все фінансової та академічної автономії університетів, а також системи 
академічних рівнів. 

Відкритим для педагогічної освіти України залишається 
концептуальне питання духовно-змістової підготовки майбутніх 
поколінь. Якщо виховним витвором радянської педагогіки як ідеології 
мав стати борець за соціалістичну батьківщину, ідеали комунізму, 
пильності і непримиримості до ворогів, які з усіх боків оточували 
радянську людину [1, с. 15], сучасна українська педагогіка, яка 
підкріплюється ідеєю незворотності процесів інтеграції, глобалізації та 
інтернаціоналізації освіти, ставить за мету виховувати в учнях ліберальні 
цінності, зокрема почуття власної гідності, самостійності, незалежності 
від оточуючого світу, толерантності до інших тощо. 
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Табл. 2 
Порівняльна характеристика  

більшовизації та глобалізації освіти  
Характеристика Радянська педагогіка Українська педагогіка 
Політико-економічна 
система 

Комунізм Демократія 

Форма соціальної 
організації 

Комуністичне тоталітарне 
суспільство 

Глобальне демократичне 
суспільство 

Провідна течія Більшовики Глобалісти 
Стратегія розвитку Ізоляція Відкритість 
Ідейні опоненти Меншовики Антиглобалісти 
Виховна ідея Радянська винятковість, 

ненависть до буржуазного 
Українська винятковість, 
ненависть до радянського 

Модель організації 
навчання 

Колективна (групова), 
вчителецентризм 

Індивідуальна (самостійна), 
студентоцентризм 

Педагогічний ідеал Комуністичні цінності – 
справедливе суспільство, 
жертовність інтересам 
держави, атеїзм, мужність, 
вірність, колективна 
відповідальність, 
дисциплінованість. 

Ліберальні цінності – 
особиста свобода, почуття 
власної гідності, свобода 
слова, релігійна автономія, 
терпимість, толерантність до 
поглядів, вірувань та способу 
життя інших. 

 
Як зазначає В. Кремень: «Сучасна інноваційна особистість – не 

просто продукт мегаполісів і «масової культури», а є проектом в умовах 
глобалізації та інформатизації […]. Людина ХХІ століття – це людина, 
яка постійно вчиться, для якої отримання знань стає сутнісною рисою 
способу життя» [10, с. 19]. Щоправда, підготовка творчого студента 
«нового» покоління у ВНЗ України залишається «старою», і поки не 
зрозуміло, як має відбутися перехід від «вчителецентрованої» системи 
навчання, в якій викладач є джерелом знань, до «студентоцетрованої». 

На нашу думку, сучасна інноваційна модель освіти, яка ґрунтується 
на відкритості суспільства, є віддзеркаленням, і в деякій мірі продуктом 
контрперенесення, українськими освітніми діячами ідей радянської 
більшовицької педагогіки. Тому культивування на радикальних засадах 
абсолютно протилежного – глобалістично-інноваційного підходу до 
розвитку освіти, несе ризик передчасного занепаду, який свого часу 
спідкав радянську педагогіку. Даний висновок є квінтесенцією 
культурологічного підходу, з позиції якого історія має тенденцію до 
повторення, оскільки розвивається по спіралі. Загалом, описати сучасну 
ідеологічну платформу системи освіти України можна перефразувавши 
слова Максима Горького: «Нам потрібно знати усе, що було у минулому, 
але не так, як про це вже було розказано, а так, як це висвітлює (в 
оригіналі – «вчення Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна» [11, с. 40]) вчення 
прихильників глобалізації щодо тріумфу «суспільства знань». 

Отже, з метою подальшого вдосконалення системи освіти всіх 
рівнів в Україні важливо не наслідувати сліпо особистий досвід Польщі 
як географічного сусіда, а також Німеччини, Італії, США та багатьох 
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інших високорозвинених країн, оскільки це може призвести до розвитку 
в Україні суперечної системи, яка нагадуватиме комічний «спагеті-
вестерн» з яскравим візуальним ефектом нововведень при фактичній 
відсутності високих результатів. 

Безсумнівно, що період «пошуків» триватиме в Україні і надалі, 
оскільки формування інноваційної системи освіти, перш за все 
передбачає відмову від консерватизму та її постійну модернізацію у 
відповідь на зміни у глобалізованому світі. Враховуючи, що пануючі 
процеси інтеграції починають змінюватись дезінтеграційними 
настроями, свідченням яких є вихід Великобританії з ЄС, визнання 
країнами G7 незалежності Косово, ситуація в Україні тощо, 
спостерігається велика ймовірність чергового перегляду освітньої 
політики на засадах антиглобалізму (альтермодернізму) як 
альтернативної форми політико-економічних та суспільних відносин. 
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Нелін Є. В. Розвиток вищої педагогічної освіти України: від 
більшовизації до глобалізації 

Досліджено еволюцію розвитку вищої педагогічної освіти України 
за часів радянської педагогіки та сприйняття освіти більшовиками у 
порівнянні із сучасною українською педагогікою, яка формується на 
принципах інтернаціональності та відкритості, що продукуються течією 
прихильників глобалізації. Проаналізовано ключові тенденції розвитку 
вищої педагогічної освіти України від часу становлення незалежності до 
сьогодення. Сконцентровано акцент на реорганізації педагогічних 
інститутів в університети, кількісному зростанні ВНЗ, збільшенні частки 
приватних інституцій при одночасному скороченні частки держави в 
освіті, зниженні якості освіти тощо. 

Робиться висновок, що сучасна інноваційна модель української 
вищої освіти є реакцією контрперенесення освітніми політиками ідей 
радянської педагогіки на сучасну систему освіти. Відповідно духу часу, 
течія більшовиків заміщена течією глобалістів, а масштаб «радянське» 
переведено у «всесвітнє». 

Ключові слова: Україна, вища педагогічна освіта, глобалізація, 
більшовизація, українська педагогіка. 

 
Нелин Е. В. Развитие высшего педагогического образования 

Украины: от большевизации до глобализации 
Исследовано эволюцию развития высшего педагогического 

образования Украины со времен советской педагогики и восприятия 
образования большевиками в сравнении с современной украинской 
педагогикой, которая формируется на принципах интернациональности и 
открытости, что продиктовано движением поклонников глобализации. 
Проанализировано ключевые тенденции развития высшего 
педагогического образования Украины со становления независимости до 
сегодня. Сконцентрировано акцент на реорганизации педагогических 
институтов в университеты, количественном увеличении ВУЗов, 
увеличении доли частных институций при одновременном сокращении 
доли государства в образовании, снижении качества образования и т.д. 

Делается вывод, что современная инновационная модель 
украинского высшего образования есть реакцией контрпереноса 
образовательными политиками идей советской педагогики на 
современную систему образования. Соответственно духу времени, 
течение большевиков замещено течением глобалистов, а масштаб 
«советское» переведен на «всемирное». 

Ключевые слова: Украины, высшее педагогическое образование, 
глобализация, большевизация, украинская педагогика. 

 
Nelin Ie. Development of the Higher Pedagogical Education of 

Ukraine: From Bolshevization to Globalization 
In the article the evolution of the development of the higher pedagogical 
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education of Ukraine from the Soviet pedagogy and perception of education 
by Bolsheviks in comparison to the modern Ukrainian pedagogy is investigate, 
which is formed on the principles of internationalism and openness that is 
dictated by the movement of globalists. Analyzed key tendencies in the 
development of the higher pedagogical education in Ukraine with the 
formation of independence until modern times. Concentrated focus on the 
reorganization of the teacher training institutes in the universities, a 
quantitative increase in higher education institutions, increasing the share of 
private institutions, while reducing the share of the state in education, lowering 
the quality of education, etc. 

The conclusion is that the modern Ukrainian innovative model of higher 
education has a countertransference reaction to the education policy of Soviet 
pedagogy ideas on modern education system. In tune with the times, over the 
course of the Bolsheviks replaced the Globalists and “Soviet” scale adjustment 
to “World”. At the same time replaced by educational ideal, which should be 
no longer Soviet, and “innovative person”. To further improve the education 
system at all levels in Ukraine important not to follow blindly the personal 
experience of Poland as a geographical neighbor, and Germany, the US and 
many other developed countries, as this may lead to the development in 
Ukraine contradictory system that resemble comic "spaghetti-western "with 
striking visual effects innovations in the absence of actual results. 

Key words: Ukraine, the higher pedagogical education, globalization, 
bolshevization, the Ukrainian pedagogy. 
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СУЧАСНА ДЕФІНІЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 НА ОСНОВІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ТВОРІВ 
ВИДАТНИХ СВІТОВИХ ВЧЕНИХ  

 
Соціум потребує персональної відповідальності у сучасних 

соціальних умовах. Сьогодення різко і кардинально перетворило 
соціально-економічне життя суспільства, висуваючи на перше місце 
сучасні вимоги до таких рис особистості, як відповідальність, 
професійність, самостійність та активність у прийнятті важливих рішень 
у різних життєвих обставинах. Однією з найважливіших та найбільш 
пріоритетних завдань стає проблема формування розвитку соціальної 
відповідальності особистості.  
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Відповідальність суспільства у сьогоденні має суттєвий вплив на 
педагогічні, духовно-ідеологічні та політичні відносини. Її стрімке 
удосконалення є обов’язковою і необхідною умовою сучасного 
суспільного розвитку. Ця ідея потребує досконалого вивчення з 
висновками та пропозиціями щодо компетентністного підходу до форм 
та методів формування соціальної відповідальності особистості.  

Гарантом самозбереження здоров’я і розвитку нації в умовах 
демократизації, проблема соціальної відповідальності є найважливішою. 
Навчаючи та виховуючи особистість, здатну користуватися 
громадськими правами, брати на себе зобов’язання та виконуючи 
усвідомлено обов’язки, дотримуватись відповідальності за власні дії  та 
виконання обов’язків, суспільство змінює на найкраще вектор розвитку 
майбутніх продуктивних сил, забезпечує та гарантує стабільність 
добробуту, виховує активних громадян України, які здатні творчо 
перетворити сучасну дійсність та орієнтуватися на світові цінності.   

У сучасній педагогіці виховання та формування соціальної 
відповідальності учнів, студентів та майбутніх фахівців знайшло своє 
місце. Тому теоретичне вивчення категорії соціальної відповідальності в 
теперішніх тенденціях формування відповідальної особистості є 
актуальним питанням. 

Науковий світ сьогодення накопичив вагомий матеріал в якому 
розкрито різнопланові аспекти визначення відповідальності. 
Дослідження психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання 
виховання соціальної відповідальності особистості досліджувалась 
багатьма вченими різних епох і формацій та актуальним є і сьогодні. Так 
теоретико-методологічні засади відповідальності сформовано у працях 
відомих філософів та соціологів таких як І. Кант, Х. Арендт, Д. Баюра, 
М. Бердяєв, Л. Буєва, І. Вітковська, А. Єрмоленко, К. Кларк, 
А. Кравченко, М. Лукашевич, П. Мінкіна, Ж.-П. Сартр, Л. Сохань, 
В. Сперанський, Е. Фромм, Т. Шибутані, Е. Еріксон, Т. Парсонс; у 
психолого-педагогічних працях К. Абульханової-Славської, 
С. Анісімова, А. Бергсона, В. Беха, Л. Божович, Л. Вигодського, 
С. Гессена, А. Гусейнова, І. Добровольської, Г. Костюка, О. Леонтьєва, 
Ф. Михайлова, К. Муздибаєва, В. Радула, М. Савчина, А. Маслоу, 
Ж. Піаже, К. Роджерса, К. Хелкома та ін. 

Велика увага питанням формування та розвитку відповідальності 
приділяється у педагогічних дослідженнях А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, І. Беха, Т. Веретенко, І. Зязюна, Б. Кобзарь, 
Н. Кузьміної, М. Левківського, О. Мороза, Н. Ничкало, Н. Огренич, 
В. Савченка, М. Сметанського, Є. Старовойтова, О. Сухомлинської, 
Л. Терехової, В. Тернопільської, Р. Хмелюк та ін.  

Мета статті – провести ретроспективний аналіз творів видатних 
вчених та дослідників щодо проблеми формування та розвитку 
відповідальності. Надати теоретичне обґрунтування сутності та 
особливостей структури категорії соціальної відповідальності особистості. 
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Історичні джерела свідчать, що у науковий обіг термін 
«відповідальність» (responsibility) вводять англійські філософи Д. Мілль 
та А. Бен. Так Д. Мілль тлумачить відповідальність як підзвітність певній 
соціальній ролі, вираження свободи і необхідності. А. Бен трактував її з 
погляду обвинувачення, осуду та покарання.  

У дореволюційному виданні енциклопедичного словника 
Ф. Брокгауза та І Ефрона відповідальність зазначена як соціальний стан 
людини, який може бути підданий покаранню у тому чи іншому вигляді 
[10, с. 882]. 

Українська радянська енциклопедія детермінує відповідальність як 
загальносоціологічну категорію, яка виражає свідоме ставлення людини до 
загальноприйнятих штампів суспільного життя, необхідностей, обов’язків, 
завдань, норм та цінностей. Відповідальність визначається як усвідомлення 
суті та значення діяльності в цілому, також її наслідків для суспільства та 
безпосередньо для особи з погляду інтересів суспільства [17].  

У таблиці 1 знайшло відображення теоретико-методологічні засади 
відповідальності висвітлені у працях відомих філософів, соціологів, 
психологів, педагогів, творчих діячів на основі ретроспективного аналізу 
історико-педагогічних джерел. 

Таблиця 1 
Ретроспективний аналіз формування та розвитку 

відповідальності та соціальної відповідальності як категорії 
 

Персоналія   Дати Відповідальність, соціальна відповідальність – це 
… 

Я. Коменський 
чеський теолог, 
педагог, письменник 

1592 − 
1670 

Головне у структурі особистості вважав почуття 
совісті та обов’язку, що виявляються через її 
відповідальність.  

Ж. Руссо 
французький філософ, 
письменник 

1712 − 
1778 

…як індивідуальний обов’язок особистості. 

Г. Сковорода 
український 
мандрівний філософ, 
педагог, поет 

1722 − 
1794 

Розглядав процес формування відповідальності як 
перетворення відповідальних почуттів і 
відповідальної поведінки у звичку. Вважав, що 
кожна людина відповідальна перед собою та 
іншими за обране нею місце в системі суспільних 
відносин і реалізацію своїх можливостей у власній 
діяльності [15]. 

І. Кант  
німецький філософ 

1724 − 
1804 

…це відповідність моральної складової діяльності 
особистості її почуттю обов’язку. 

О. Духнович 
греко-католицький 
священик, 
україноруський 
письменник, педагог, 
поет, культурний діяч 

1803 − 
1865 

…загальні правила наставляння щодо досконалого 
виконання свого обов’язку перед учнями: 
наявність справжнього покликання та добрих до 
знань і відомостей з предмета; володіти легким, 
зрозумілим способом викладання і мати засоби 
для навчання й наставляння; процвітання 
доброчесностями та мати від природи лагідний 
характер; любити своїх учнів та заслуговувати 
їхню любов; поважати добрий порядок [4]. 
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А. Бен 
шотландський 
філософ, психолог и 
педагог 

1818 − 
1903 

…трактував з погляду обвинувачення, осуду та 
покарання. 

К. Ушинський 
радянський педагог, 
письменник 

1824 − 
1871 

…усвідомлення вчителем суспільної значущості 
своєї праці, відповідальності за її результати; 
велика шайна й повага суспільства до особи 
вчителя. [16, с. 431]. 

Х. Алчевська 
український педагог, 
просвітитель 

1843 − 
1920 

…„почуття громадського обов’язку в молодих 
поколіннях жінок” [6, с. 70]. Розвиток 
відповідальності через самоосвіту та 
самовиховання. 

І. Нетушіл 
радянський історік, 
філолог 

1850 − 
1928 

…чітко сформульовані правила дисципліни 
(вимоги до учнів стосовно учіння); переконання 
учнів до свідомого виконання правил, активної 
участі на уроках; виправлення поведінки учнів 
завдяки залученню їх до пізнавальної діяльності... 
фізичні й духовні здібності потребують 
гармонійного розвитку, а дисципліна волі і 
почуттів облагороджує характер, що формує 
відповідальну особистість [9, c. 4]. 

М. Сумцов 
український 
фольклорист, 
етнограф і 
літературознавець, 
громадський діяч. 
Доктор філологічних 
наук, професор. 

1854 − 
1922 

Стверджував, що система виховання, яка би 
враховувала національні особливості і базувалася 
на загальнолюдських цінностях, повинна містити 
вивчення народної творчості (казок, народних 
дум, повір’їв, билин і народних обрядів, традицій, 
звичаїв), яка втілює кращі надбання морального, 
трудового, естетичного життя людей. 
Наголошував, що в багатовікових звичаях, 
обрядах традиціях народу містяться унікальні 
виховні можливості:  
прийоми сімейного виховання, навички 
відповідальної поведінки [12]. 

Д. Багалій 
український історик, 
філософ, громадський 
діяч 

1856 − 
1932 

…виховування серед нащадків почуття поваги до 
народу, відповідальності за майбутнє своєї країни 
та обов’язку через збільшення спеціальних курсів 
у шкільній програмі, що вивчають Україну, її 
історію, культуру та звичаї [1, с. 59]. 

С. Русова 
український педагог, 
прозаїк, громадський 
діяч 

1856 − 
1940 

…як одна з дев’ятьох головніших цінностей 
навчання. У формуванні відповідальності вона 
рекомендувала дотримуватися наступності та 
послідовності, тобто вихователь має формувати у 
дітей потребу в дотриманні обов’язку щодо 
виконання ними справ [14]. 

Б. Грінченко 
український 
письменник, 
перекладач, 
громадський і 
політичний діяч 

1863 − 
1910 

…високе почуття відповідальності педагога 
виявляється в тому, наскільки він керується у своїй 
діяльності принципами добра, справедливості, 
гуманного ставлення до дітей, умінням зацікавити 
їх у навчанні та вихованні. Це можливо, якщо, з 
одного боку, педагог виховав у самому собі 
чуйність, милосердя, вміння очищати душу дитини 
добрим словом, а з іншого – він постійно працює 
над систематизацією своїх знань, здійснює пошук 
нових форм і методів навчання [3]. 
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Д. Мілль 
британський філософ, 
політичний економіст 

1865 − 
1868 

…підзвітність певній соціальній ролі, вираження 
свободи і необхідності. 

М. Бердяєв 
російській релігійний 
філософ 

1874 − 
1948 

…сутність людини та співвідношення між її 
свободою і відповідальністю. 

С. Гессен 
російський філософ-
неокантіанець, 
педагог, 
правознавець, 
публіцист 

1887 − 
1950 

…формування високоморальної, вільної та 
відповідальної особистості вважав метою освіти у 
цілому. 

А. Макаренко 
радянський педагог, 
письменник 

1888 − 
1939 

…першоначало авторитету людини – яка є 
найважливішим людським атрибутом [7]. 

Л. Вигодський 
білоруський психолог 

1896 − 
1934 

…об’єктивне сприйняття людиною навколишньої 
дійсності, вольового ставлення до обов’язку. 

С. Рубінштейн 
радянський філософ, 
психолог 

1897 − 
1960 

…втілення істинного, найглибшого, принципового 
ставлення до життя. Під В. розуміється не лише 
усвідомлення наслідків вже скоєного, а й 
відповідальність за все втрачене. В. – це здатність 
людини передбачати події або вчинки на момент 
їх скоєння, та протягом їх здійснення [13]. 

Ж. Піаже 
швейцарський 
психолог та філософ 

1896 − 
1980 

…як одна із сторін процесу адаптації дитини до 
соціуму [11, с. 45]. 

К. Роджерс 
американський 
психолог 

1902 − 
1987 

…як головна ознака сформованої особистості. 
Самовизначення – сутнісна ознака природи 
людини, тому кожен відповідальний за те, що 
являє собою [5]. 

Х. Арендт 
німецько-
амеріканський 
філософ, історик, 
політичний діяч 

1906 − 
1975 

…найважливіший аспект самоорганізованої 
особистості. 

А. Маслоу 
американський 
психолог 

1908 − 
1970 

…як перший крок до самоактуалізації. Саме 
самоактуалізація втілює повноцінний розвиток 
людини, який є нормативним і водночас 
адекватним її біологічній природі. Однак 
самоактуалізація – це завжди реальні вчинки, 
котрі виявляють особистісну активність та 
відповідальність [8, с. 67]. 

В. Сухомлинський 
український 
радянський педагог, 
публіцист, 
письменник, поет 

1918 − 
1970 

…особистісна та персональна проблема, що 
характеризує здатність особистості самостійно 
формулювати моральні обов’язки, вимагати від 
себе їх виконання і здійснювати самооцінку та 
самоконтроль. „Справжня суть відповідальності 
полягає не в природі окремої людини, а у 
взаєминах її з суспільством” [18, с. 120]. 

Л. Буєва 
російський філософ, 
доктор філософських 
наук 

1926 …об’єктивна необхідність взаємовідносин між 
особистістю і суспільством. 
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А. Гусейнов 
російський філософ, 
доктор філософських 
наук 

1939 …розуміється у площині виконання людиною 
морально-значущих вимог. 

І. Бех 
дійсний член 
Національної академії 
педагогічних наук 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор 

1940 …особливий мотив людських вчинків, який 
відрізняється від усіх інших лише йому властивою 
рисою ідеальності. І саме наявність цієї риси у 
діяльності особистості сприяє її моральному 
розвиткові і не перетворює відповідальність у 
засіб, за допомогою якого особистість прагне 
досягнути корисної для неї мети. Таким чином, 
моральна рефлексія передбачає здатність індивіда 
осмислити свої прагнення передбачити результати 
вчинків з урахуванням власних поглядів та 
поглядів інших людей, здатність до погодження 
цілей поведінки із засобами їх досягнення [2]. 

 

Запропоноване дослідження та його актуальність зумовлено 
загостренням протиріч між об’єктивною потребою у розвитку соціальної 
відповідальності особи та недостатніми можливостями сучасної виховної 
системи, а також між необхідністю у саморозвитку особистості і 
системою виховання сьогодення, спрямовано на впровадження ідеї 
соціальної нормовідповідності людини. Звернення дослідників до історії 
педагогіки, оцінка ними творчого шляху та доробку видатних персоналій 
у нових соціокультурних умовах дозволяє по-новому переосмислити 
здобутки вітчизняної педагогіки в контексті сучасних реалій та 
послугуватися ними для створення інноваційних освітніх систем. 

Враховуючи усі ознаки та сутнісні характеристики 
«відповідальності», соціальна відповідальність була запропонована для 
розгляду через призму ретроспективного аналізу історико-педагогічних 
джерел. На підставі цього можна сказати, що соціальна відповідальність 
удосконалюється, змінюється з розвитком суспільства, що надає змогу 
шукати нові наукові обґрунтування шляхів до вдосконалення процесу 
формування соціальної відповідальності, узагальнюючи при цьому вже 
існуючий світовий науковий досвід. 
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Олексієнко О. Г. Сучасна дефініція соціальної відповідальності 

на основі ретроспективного аналізу творів видатних світових вчених 
У статті проаналізовані підходи до розуміння відповідальності та 

соціальної відповідальності у світовій науковій літературі на основі 
ретроспективного аналізу. Схарактеризовано особливості її формування 
у психолого-педагогічній науці. Наведено визначення змісту терміну 
соціальна відповідальність. Розкрито важливу роль відповідальності в 
рішенні задач педагогіки. Через призму громадської необхідності, 
розглянуто соціальну відповідальність особистості як актуальну 
проблему у розбудові українського сучасного суспільства. З’ясовано, що 
у розвідках видатних світових діячів, педагогів та дослідників 
формування та виховання відповідальності як якості особистості 
спрямовано на актуалізацію почуття обов’язку. 

Ключові слова: відповідальність, виховання, соціальна 
відповідальність, особистість, суспільство. 

 
Алексеенко О. Г. Современная дефиниция социальной 

ответственности на основе ретроспективного анализа произведений 
выдающихся мировых ученых 

В статье проанализированы подходы к пониманию ответственности и 
социальной ответственности в мировой научной литературе на основе 
ретроспективного анализа. Охарактеризованы особенности ее формирования 
в психолого-педагогической науке. Представлены определения содержания 
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термина социальная ответственность. Раскрыта важная роль ответственности 
в решении задач педагогики. Через призму общественной необходимости, 
рассмотрена социальная ответственность личности как актуальная проблема 
в развитии украинского современного общества. Установлено, что в 
исследованиях выдающихся мировых деятелей, педагогов и исследователей 
формирование и воспитание ответственности как качества личности 
направлено на актуализацию чувства долга. 

Ключевые слова: ответственность, воспитание, социальная 
ответственность, личность, общество. 

 
Oleksiyenko O. Modern Definition of the Social Responsibility on 

the Basis of Retrospective Analysis of World Scientists Works 
The approaches to the understanding of responsibility and social 

responsibility in international scientific literature based on a retrospective 
analysis are analysed. Author determined features of formation of 
psychological and pedagogical science. Definition of the content of the term 
social responsibility is determined. The important role of responsibility in 
solving pedagogical problems is revealed. The social responsibility of the 
individual as the actual problem in the development of Ukrainian 
contemporary society is considered through the prism of public necessity. It 
was found that in the works of prominent world leaders, teachers and 
researchers responsibility of forming a personality is aimed at updating the 
feeling of duty. Considering all features and essential characteristics of 
"responsibility" Social responsibility has been proposed for consideration in 
the light of the retrospective analysis of historical and pedagogical sources. 
Based on this can be said that social responsibility is improving, changing with 
the development of society, allowing seek new scientific study ways to 
improve the process of formation of social responsibility, thus summarizing 
existing research global experience. 

Key words: responsibility, education, social responsibility, identity, society. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ПЕРІОДИЗАЦЇЇ ІСТОРИКО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЯВИЩ 

 
У переважній більшості історико-педагогічних досліджень науковці 

ставлять і вирішують завдання, пов’язані з періодизацією розвитку освіти 
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та педагогічної думки. Проблема періодизації історико-педагогічних 
явищ одна з найбільш складних, комплексних і багаторівневих проблем 
наукового знання. Періодизація потребує досконалого вивчення об’єкту 
дослідження, даних суміжних з педагогікою наук, розвиненого науково-
методологічного світогляду дослідника, сформованої хронологічної 
культури. Аналіз стану періодизації історико-педагогічних явищ 
дозволить визначити найбільш типові недоліки у реалізації цього 
наукового завдання та таким чином створити умови для подальшого 
розвитку методологічних засад історико-педагогічної науки. 

Значний внесок у розробку вирішення питання періодизації 
процесів розвитку системи освіти, науки та педагогічної думки в Україні 
зробили О.  Сухомлинська, Н. Гупан, Я. Бурлака, В. Курило, О. Черкасов, 
О. Школа []. У роботах науковців знайшли висвітлення такі поняття як 
«періодизація», «доба», «період», «етап», сформульовано певні 
методологічні засади цього аспекту наукової діяльності під час створення 
тих чи інших періодизацій, запропоновано низку періодизацій історико-
педагогічних явищ. 

Аналіз наявних періодизацій історико-педагогічних явищ науковці 
проводять тільки у зв’язку з реалізацією завдання переодізації в межах 
конкретної теми наукової роботи. Винятком із цього правила стала 
робота Н. Гупана, в якій він поставив завдання визначити основні 
недоліки підходів до обґрунтування хронологічних меж та періодизації 
історико-педагогічних явищ []. Науковець звертає увагу на недостатній 
рівень професійної компетентності фахівців, які розпочинають історико-
педагогічні дослідження, численні недоліки в обґрунтуванні 
хронологічних меж дослідження, неадекватне використання 
дослідниками відповідної термінології та понять, використання під час 
періодизації педагогічних явищ здебільшого марксистської методології. 

Наступник кроком в аналізі стану періодизації розвитку історико-
педагогічних явищ є системне дослідження підстав, на яких науковці 
здійснюють періодизацію, засобів обґрунтування структури критеріїв 
періодизації, зв’язків періодизації з іншими складовими наукової роботи, 
процедури періодизації, підходів до обґрунтування та назв виокремлених 
періодів. 

Мета статті полягає в аналізі наявної практики періодизації 
історико-педагогічних явищ та обґрунтуванні теоретичних засад її 
здійснення. У ході дослідження було проаналізовано 116 наукових робіт, 
в яких було вирішено завдання періодизації  розвитку того чи іншого 
історико-педагогічного явища. Дослідженням охоплено історико-
педагогічні роботи останніх 23 років. Розглянемо найбільш характерні 
приклади періодизацій та наведемо їх аналіз. 

Тема дослідження: «Становлення та розвиток сербської баянно-
акардеонної школи (друга половина ХХ – початок ХХI століття)», одне із 
завдань – визначити й схарактеризувати періоди розвитку сербської 
баянно-акардеонної школи. 
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У дисертації не сформульовано підстави періодизації. Автор одразу 
виокремлює періоди: перший період (кінець ХIХ століття до 1909 – 
років) – освітньо-інсталяційний. В характеристиці періоду відсутнє 
поняття «баянно-акардеонна школа». Другий період (1909 – 1940 роки) – 
освітньо-реорганізаційний. Третій період (1940 – 1960 роки) – освітньо-
стабілізувальний. Четвертий період (1960 – 1990 роки) – національно-
ствержувальний. П’ятий період (1991 – початок ХХI століття) – 
національно-самодостатній. В характеристиках всіх періодів 
переважають загальноосвітні характеристики, назви періодів не 
відбивають особливостей об’єкта періодизації. 

Наведений приклад дозволяє зазначити, що, якщо автор пропонує 
періоди, то бажано визначати і етапи, але у даному випадку їх немає. 
Якщо всі періоди на мають етапів, то можна поставити під сумнів всю 
періодизацію. Назви періодів мають бути пов’язані з сутністю 
досліджуваного явища. Автор сам зазначає, що це культурно-історичні 
періоди а бажано визначити етапи розвитку баянно-акардеонної школи. 

Тема дослідження: «Загальні тенденції розвитку шкільної 
екологічної освіти в країнах Евроатлантичного регіону у другій половині 
ХХ – на початку ХХI століть», одне із завдань – визначити основні етапи 
розвитку екологічної освіти. 

Дослідник зазначає, що виокремлення етапів здійснено в контексті 
домінуючих світоглядних уявлень на захист природи: об’єктна охорона, 
диференційована, інтегративна охорона. Наявним у той чи інший час 
світоглядним уявленням на захист природи відповідають об’єктний  
(90-і рр. ХIХ – 20-і рр. ХХ ст.), поресурсно-консервативний (30-і рр.  
ХХ ст. – друга половина 60-х рр. ХХ ст.), та комплексний (з другої 
половини 60-х рр. ХХ ст. – по наш час) етапи відображення 
природоохоронних ідей в змісті екологічної освіти. Науковець надає 
характеристику кожного етапу екологічної освіти. Наприклад, останньому 
етапу притаманна спрямованість на формування у учнів цілісної картини 
світу, розуміння внутрішньої єдності всіх елементів природного довкілля і 
відповідного способу розв’язання екологічних проблем. Інтеграція 
екологічних знань здійснюється на міждисциплінарній основі, включені 
екологічного компоненту в усі навчальні дисципліни. 

На перший погляд, дане дослідження є вдалим прикладом 
поєднання в періодизації соціальних та освітніх процесів. Але, аналіз 
методологічних та теоретичних засад дослідження свідчить, що 
науковець аналізує матеріали міжнародних конференцій та роботи інших 
науковців. У такій ситуації з запропонованою періодизацію можна було 
погодитись, якщо б автор аналізував етапи розвитку теорії екологічної 
освіти, а не шкільну екологічну освіту. Даний приклад дозволяє зробити 
важливий висновок про обов’язкову відповідність джерельної бази 
періодизації предмету дослідження. Окрім того, автор виокремлює 
декілька етапів, тому можна зробити висновок, що вони є складовими 
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певного періоду. У зв’язку з тим, що період є цілісністю, яка має суттєві 
спільні властивості, то у даній роботі не вистачає їх характеристики. 

Тема дослідження: «Теорія та практика сімейного виховання в 
зарубіжній педагогіці», одне із завдань: виявити головні етапи 
становлення та особливості розвитку системи виховання в зарубіжжі. 
Але таке завдання є нереальним, оскільки поняття «зарубіжна 
педагогіка» є дуже широким і в межах одного дослідження неможливо 
проаналізувати джерельну базу, відповідну об’єкту періодизації. Автор 
зазначає, що, «якщо відкинути ранні етапи розвитку сімейного виховання 
в зарубіжжі, то можна виділити три основні періоди». Такий підхід 
свідчить про відсутність чіткого обґрунтування виокремлення цих 
періодів. Окрім того, виникає питання: за умов нереальності теми 
дослідження, чи можна створити періодизацію, яка буде відбивати 
особливості розвитку об’єкту періодизації. 

Тема дослідження: «Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого 
руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х рр. ХХ ст.)». Одне із 
завдань дослідження: обґрунтувати періодизацію розвитку дитячого руху. 
Підводячи підсумки реалізації цього завдання, автор зазначає, що 
суспільно-політичні, соціально-економічні та соціально-культурні умови, 
особливості державної освітньої політики стали визначальними 
чинниками впливу на соціально-педагогічні засади розвитку дитячого 
руху як основного критерію запропонованої періодизації та далі наводить 
чотири етапи. Аналіз наведених положень дозволяє звернути увагу на те, 
що дитячий рух має певну спрямованість, форми, зміст діяльності дітей. 
Для того щоб проводити періодизацію розвитку дитячого руху необхідно 
аналізувати саме особливості дитячого руху, а не чинників, які на нього 
впливали. Окрім того, виникає питання: що мало підлягати періодизації – 
розвиток соціально педагогічних засад, або розвиток дитячого руху? Із 
теми дослідження зрозуміло, що розвиток саме соціально-педагогічних 
засад. Наведений приклад дозволяє зробити висновок, що одною із умов 
обґрунтування періодизації є узгодженість усіх складових наукового 
апарату дослідження. 

У зв’язку з цим висновком розглянемо ще один приклад. Тема 
дослідження: «Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейської 
мережі шкіл сприяння здоров’ю в країнах Східної Європи». Особливістю 
даної роботи є недостатня чіткість її понятійних засад. Автор пише то 
про нормативно-правові засади, то про організаційні засади, то про 
методичні засади та не дає чіткого визначення організаційно-
педагогічних засад. Саме це, на наш погляд, стало причиною того, що 
автор виокремлює етапи розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю, а не 
організаційно-педагогічних засад їх діяльності. Цей приклад знову таки 
свідчить про вплив на періодизацію узгодженості всіх складових 
наукового апарату дослідження та проведення якісного понятійно-
термінологічного аналізу. 
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Тема дослідження: «Теорія та практика громадянського виховання 
дітей і молоді у вітчизняному громадсько-педагогічному русі другої 
половини ХIХ – початку ХХ століття». Автор зазначає, що спираючись 
на соціокультурний підхід та беручі до уваги соціальні, політико-правові, 
економічні й ідеологічні процеси, задля визначення етапів розвитку 
теорії та практики громадянського виховання дітей і молоді у 
вітчизняному громадсько-педагогічному русі другої половини ХIХ – 
початку ХХ століття слід застосувати такі критерії. А далі автор одразу 
без всякого обґрунтування наводить критерії: 

 Світоглядні орієнтири вітчизняної інтелігенції – далі 5 строк 
опису. 

 Загальний характер внутрішньої політики самодержавства…. 
який також відображався в освітніх справах та впливав на ідеали 
громадянина та шляхи (просвітництво, культурництво, політична 
пропаганда) формування громадянськості – всього 15 строк опису. 

 Способи задоволення громадянських інтересів (демократизація 
суспільно-політичного життя, або кардинальне перетворення шляхом 
революційних змін…) – всього 12 строк опису.  

Дослідник зазначає, що використання вказаних критеріїв у межах 
досліджуваного періоду дає можливість встановити етапи теорії та 
практики, але як саме були використані критерії автор не розкриває. 

Перший етап (1859 – 1880) розмежування позицій вітчизняних 
громадських діячів та педагогів у розв’язанні проблеми громадянського 
виховання… та висування альтернативного ідеалу громадянина – всього 
11 строк опису. Другий етап (1881 – 1894) посилення національно-
патріотичних настроїв вітчизняної інтелігенції з формування 
громадянськості – всього 9 строк опису. Третій етап (1895 – 1910) 
виокремлення проблеми формування громадянина в контексті 
української національної ідеї. 

Аналіз даної роботи дозволяє зробити декілька висновків: 
 Автор під час визначення критеріїв орієнтується на соціальні 

чинники. 
 Запропоновані критерії характеризують соціальні чинники, а не 

особливості теорії та практики громадянського виховання. 
 Вивчення соціальних чинників дозволяє зрозуміти причино-

наслідкові зв’язки досліджуваного предмету. 
 Критерії мають відбивати особливості об’єкта періодизації, а не 

чинників, які на нього впливають. 
 У тих випадках, коли досліджується теорія та практика, 

необхідно визначати дві окремі групи критеріїв. Це пов’язане з тим, що 
практика ніколи у повному обсязі не співпадає з теорією. 

 Формулювання критеріїв має бути чітким та лаконічним. Спроба 
дати розгорнуту характеристику критерію частіше всього свідчить про 
намагання визначити його показники. Але у такому випадку дослідник 
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має чітко розмежовувати критерій та показники оцінки досліджуваного 
явища. 

Тема дослідження: «Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих 
педагогічних закладах Східної України в ХХ столітті». Автор зазначає, 
що проведений аналіз історико-педагогічних джерел уможливив у межах 
досліджуваного періоду виокремити й обґрунтувати три етапи розвитку 
науково-педагогічних шкіл. Беручі до уваги той факт, що саме соціальні, 
соціально-правові, економічні й ідеологічні процеси разом з 
педагогічними задають параметри політики й виступають підвалинами 
для встановлення періодизації було визначено такі критерії для 
обґрунтування етапів: потреби суспільства в підготовці кваліфікованих 
науково-педагогічних кадрів, зміни в освітніх пріоритетах держави, 
рівень розвитку вітчизняної психолого-педагогічної науки, специфіка 
світоглядної позиції і діяльності науковців досліджуваного періоду. 

Перший етап (20-40 рр. ХХ ст.) етап зародження дидактичної та 
історико-педагогічної наукових шкіл на Слобожанщині. 

Другий етап (50-70 рр. ХХ ст.) етап подальшого розвитку і 
офіційного визнання здобутків дидактичної та історико-педагогічної 
наукових шкіл, що позначився урізноманітненням тематики 
дослідницьких проблем. 

Третій етап – (80-90 рр. ХХ ст.) – етап перетворення однорівневих 
наукових шкіл на багаторівневі, створення дочірніх наукових шкіл, 
розширення напрямів науково-педагогічних шкіл, змістовного 
збагачення поля наукових досліджень. 

Аналіз запропонованих критеріїв свідчить, що всі вони пов’язані з 
зовнішніми для наукових шкіл чинниками, які безумовно впливали на 
досліджуване явище, але не характеризували безпосередній його 
розвиток. У зв’язку з цим важко зрозуміти як ці критерії пов’язані з 
виокремленням етапів. У запропоновані періодизації різні етапи 
визначено за різними, а не однаковими критеріями. Фактично автор 
орієнтується не на декларовані, а зовсім інші параметри аналізу: поява та 
розвиток наукових шкіл; рівень розвитку наукових шкіл; тематична 
спрямованість діяльності наукових шкіл. Наведена ситуація, коли 
дослідник декларує одні критерії, а фактично використовує зовсім інші 
нечітко усвідомлені критерії, є поширеною. 

Тема дослідження: «Розвиток природничого краєзнавства в системі 
вітчизняної шкільної освіти (20 – 80 рр. ХХ століття)». Автор зазначає, 
що визначення краєзнавства як однієї зі специфічних підсистем цілісного 
педагогічного процесу дозволило здійснити його періодизацію на основі 
комплексного аналізу ґенези, закономірностей і механізмів розвитку 
системи шкільної освіти загалом. Як логічні ознаки для періодизації 
розвитку краєзнавства використано: якісну визначеність внутрішньої 
логіки розвитку природничого краєзнавства логікою історичного 
розвитку феноменів освіти; соціокультурний вимір історичного розвитку 
природничого краєзнавства як елемента системи вітчизняної шкільної 
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освіти; антропологічні детермінанти, що визначають аналіз ґенези 
природничого краєзнавства з позиції вирішення завдань розвитку 
властивостей і якостей людини як суб’єкта й об’єкта педагогічної 
діяльності. Використання визначених логічних ознак дозволило виділити 
етапи: 1920 – 1930 рр. етап розвитку природничого краєзнавства в 
умовах кардинальних освітніх перетворень в Україні; 1931 – 1957 рр. – 
етап розвитку природничого краєзнавства в умовах централізації та 
стандартизації  загальної освіти в Україні; 1958 – 80 рр. – етап розвитку 
природничого краєзнавства в умовах протиріч у суспільно-політичному й 
культурно-освітньому житті країни. 

Таким чином, автор зробив спробу орієнтації періодизації на 
соціальні чинники, але запропоновані періоди, їх атрибуція та 
характеристика нічого не додають до розуміння сутності та розвитку 
природничого краєзнавства, що ставить під сумнів реалізацію 
відповідного завдання та якість всього дослідження. Підстави для такого 
висновку пов’язані з тим, що періодизація визначає дослідницьку 
позицію автора, основні орієнтири аналізу предмету дослідження, його 
суттєві властивості, отримані результати. 

Тема дослідження: «Розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї  
(70-і рр. ХХ – початок ХХI століття)». Автор зазначає, що на підставі 
аналізу соціальних, культурних та економічних перетворень, які 
відбувалися в ці часи в КНР, та обґрунтованих критеріїв що 
характеризують структурні компоненти системи вищої педагогічної 
освіти: цілі, зміст, форми, методи, засоби, технології навчання, суб’єкти 
системи ВПО (освітній рівень викладачів ВНЗ, характер їхніх функцій, 
показники наукової роботи тощо), об’єкти системи ВПО (правила і 
процедури вступу до ВПНЗ, характер функцій студента в системі освіти, 
оцінка успішності, академічна мобільність); критерії, що характеризують 
особливості побудови та динаміку функціонування ВО: 
підпорядкованість ВПНЗ і джерела їх фінансування, процедури й 
показники оцінки якості діяльності ВПНЗ; науково-педагогічна 
комунікація в системі ВПО (наявність науково-педагогічних видань та 
преси загальнодержавного, й університетського рівня, проведення 
науково-практичних конференцій, наявність офіційних сайтів 
Міністерства освіти Китаю й ВПНЗ, сформованість системи 
внутрішнього й міжнародного обміну науково-педагогічною 
інформацією); кількість ВПНЗ, викладачів і студентів в них. Автор 
зазначає, що вивчення предмета дослідження «крізь призму» визначених 
критеріїв шляхом аналізу документальних джерел та наукової 
літератури, опитування китайських викладачів, аспірантів, студентів, 
включеного спостереження за діяльністю китайських ВПНЗ дозволило 
описати його в динаміці змін ВПО після «культурної революції» з 
орієнтацією на надбання радянської педагогіки та педагогіки 
соціалістичних країн; перший (70 – 80-рр. ХХ ст.) – етап відновлення 
вищої педагогічної освіти після «культурної революції» з орієнтацією на 
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надбання радянської педагогіки та педагогіки соціалістичних країн; 
другий (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХI ст.) – етап орієнтації на 
відкритість, відповідність світовим стандартам у поєднанні зі 
збереженням національної специфіки.  

Зміст запропонованих критеріїв не визиває заперечень, але їх 
велика кількість ускладнює завдання їх використання. Назви етапі 
свідчать про те, що фактично в якості підстав їх виокремлення автор 
використовував тільки окремі особливості досліджуваного явища. Тому, 
за умов великої кількості критеріїв, які використовують під час 
періодизації, доцільно поділити такі критерії на групи за рівнем 
пріоритетності. Виокремлення періодів у такому випадку проводиться 
відповідно пріоритетних критеріїв, а всі інші використовують для більш 
детальної характеристики етапів. 

Тема дослідження: «Проблема сімейного виховання молодших 
школярів у Німеччині». Автор зазначає, що беручі за основу тип 
внутрішньо-сімейних стосунків у німецькій сім’ї в різні етапи її 
становлення, а також такі критерії, як загальноісторичний розвиток 
суспільства, особливості політичного та економічного життя держави, 
соціокультурні умови, котрі спричинили реформування суспільства та 
сім’ї, було виокремлено 5 етапів розвитку німецької родини. Наведений 
приклад свідчить, що автор пропонує тільки соціальні чинники для 
періодизації. Невипадково у подальшому відбувається підміна етапів 
розвитку сімейного виховання етапами розвитку німецької родини. 
Головною причиною такої ситуації, на наш погляд, є те, що автор не 
проаналізував головне поняття теми «проблема сімейного виховання». 
Якщо би він це зробив, то зрозумів, що проблема – це складне 
теоретичне та практичне завдання, тому необхідні дві групи критеріїв 
для оцінки того як вирішується ця проблема у теорії та практиці 
сімейного виховання. За таких умов і періодизація, і вся дисертаційна 
робота мали би суттєво іншу спрямованість. 

Тема дослідження: «Розвиток національної школи в Україні (1917 – 
1933 рр.)». Автор зазначає, що аналіз джерелознавчої бази дослідження 
дає можливість виділити основні періоди й етапи розвитку національної 
школи України. 

Часові межи дослідження ставлять під сумнів можливість 
виокремлення і періодів і етапів. Окрім того автор не визначає підстави, 
на яких було здійснено періодизацію. 

Тема дослідження: «Проблема організації діалогового навчання 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (друга 
половина ХIХ століття)». Автор зазначає, що у ході дослідження 
встановлено, що розвиток проблеми організації діалогового навчання  
здійснювалось поетапно: 1860-1883 рр. – етап теоретичного 
обґрунтування діалогового навчання й запровадження в практику вищої 
педагогічної школи в умовах реформування й демократизації системи 
вищої освіти; 1884 – 1900 рр. – етап інтенсивного використання 
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діалогового навчання в системі підготовки майбутніх учителів в умовах 
суперечностей між реакційними заходами офіційних кіл і 
представниками педагогічної громадськості в галузі вищої освіти. 
Обґрунтування запропонованих етапів полягає у тому, що автор зазначає, 
що в основу визначених етапів було покладено ступень розвитку 
вітчизняної педагогічної науки, зокрема дидактики, особливості 
соціально-педагогічних процесів в Україні, специфіка позицій науковців 
на досліджувану проблему. 

Така періодизація мало що дає, будь-яке освітнє явище 
обґрунтовують, запроваджують, використовують. Запропоновані критерії 
є формальними та не характеризують властивості діалогового навчання. 
Тому доцільно було розглянути сутність діалогового навчання та 
визначити критерії, які його відбивають. 

Наведений приклад дозволяє звернути увагу на те, що якість 
періодизації залежить від якості інших складових дослідження. Певні 
труднощі у вирішенні проблеми періодизації у даному випадку викликає 
формулювання теми дослідження. Якщо дослідження мало б назву 
«Теорія та практика організації діалогового навчання…», або 
«Теоретичні засади організації діалогового навчання студентів», або 
«Організація діалогового навчання студентів», то було б зрозуміло, що 
потрібні критерії для оцінки розвитку теорії та практики, або теорії, або 
практики організації діалогового навчання. 

Тема дослідження: «Організація профільного навчання у старшій 
школі Великої Британії» Автор зазначає, що на основі історико-
педагогічного аналізу умовно цей процес можна поділити на етапи. 
Такий підхід свідчить про несформованість методологічних засад та 
методики здійснення періодизації досліджуваного явища. 

Тема дослідження: «Театральне мистецтво як засіб формування 
особистості в історії педагогічної думки та школи України в ХХ столітті». 
Автор зазначає, що на підставі аналізу сучасних підходів щодо осмислення 
історико-педагогічних процесів і персоналій освітян, розробки періодизації 
розвитку педагогічної науки (О. Адаменко, Л. Ваховський, Н. Гупан, 
О. Сухомлинська) визначення ознак періодизації (взаємозв’язок розвитку 
ідей про використання театрального мистецтва як засобу виховання й 
положень провідних освітньо-виховних парадигм; рівень реалізації на 
практиці ідей використання театрального мистецтва як засобу виховання; 
динаміка змін змісту, форм і методів його впровадження в навчально-
виховний процес; панівні соціально-економічні, суспільні, ідеологічні 
чинники, що впливали на розвиток теорії і практики використання засобів 
театрального мистецтва з метою формування особистості), дозволили 
комплексно дослідити застосування театрального мистецтва як засобу 
формування особистості та визначити періоди. 

З приводу запропонованого підходу до періодизації зазначимо, що 
недостатньо назвати провідних науковців, бажано окреслити які саме ідеї 
щодо періодизації було покладено в основу дослідження. Тим більш, що 
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їх погляди на проблему періодизації не в усіх аспектах співпадають. 
Наведені критерії сформульовані дуже загально, що значно ускладнює їх 
практичне використання, безпосередньо об’єкту періодизації 
присвячений тільки один критерій. 

Тема дослідження: «Проблема застосування технічних засобів 
навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина 
ХХ ст.)». Автор зазначає, що фахові видання аналізували за такими 
показниками: кількість публікацій з проблеми ТЗН; види ТЗН, яким були 
присвячені публікації; спектр термінів, застосованих авторами 
публікацій; тематика публікацій з проблем застосування ТЗН; види 
публікацій; склад авторів. Критерієм для періодизації стала сукупність 
змін у названих показниках. Таким чином обґрунтовано існування трьох 
якісно відмінних етапів у розгляді проблеми: перший (50-і рр. ХХ ст.) – 
етап поступового нарощування масиву публікацій з проблеми 
застосування навчального кіно; другий (1960-1984 роки) – етап 
концентрації уваги авторів з питань ТЗН на проблемах застосування 
програмованого навчання; третій (1985-2000) – етап домінування в 
публікаціях питань компьютерізації навчання. 

Дослідник пропонує певну систему критеріїв, яка не викликає 
заперечень, але необґрунтованою та переважно інтуїтивною є технологія 
використання цих критеріїв. Інтуїтивний характер процедури 
періодизації не обумовлює її обов’язкову суб’єктивність, але наукова 
обґрунтованість вимагає свідоме вирішення дослідницьких завдань. 
Фактично дослідник використовує один критерій – «тематика публікацій 
з проблем застосування ТЗН» і саме за ним виокремлює етапи. Але 
виникає питання – навіщо він використовував інші критерії та що вони 
дають для реалізації відповідного завдання дослідження? Можна 
припустити, що наведений критерій виконує провідну системо 
утворюючу роль, а всі інші критерії мають підпорядкований характер та 
додають певні аргументи до виокремлення саме цих етапів. 

Тема дослідження: «Соціально-педагогічні засади розвитку 
дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)». 
Автор зазначає, що суспільно-політичні, соціально-економічні та 
соціально-культурні умови, особливості державної освітньої політики 
стали визначальними чинниками впливу на соціально-педагогічні засади 
розвитку дитячого руху як основного критерію запропонованої 
періодизації: перший  етап (початок ХХ ст. – перша половина 1922 р.) – 
початковий; другий етап (друга половина 1922-1925 рр.) – 
організаційний; третій етап (1926-1931 рр.) суспільно-політичний; 
четвертий етап (1932-1936 рр.) шкільний. 

Така періодизація орієнтована тільки на зовнішні соціальні 
чинники та не відбиває особливості теми, мети дослідження та нічого не 
додає до наукового знання. 

Складність дисертаційних робіт, присвячених дослідженню 
персоналій, полягає у необхідності проводити періодизацію наукової та 
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практичної діяльності певного діяча. Розглянемо приклад. Тема 
дисертаційного дослідження: «Педагогічні ідеї та освітня діяльність 
К. Роджерса (1902-1987 рр.)» В якості ознак для періодизації освітньої 
діяльності враховано теоретичну й практичну розробленість 
педагогічних ідей К. Роджерса, їх поширення в діяльності навчальних 
закладів США, змістовно-домінантний аспект діяльності (педагогічний 
або психологічний). Спираючись на виокремленні ознаки, перший етап 
професійної діяльності К. Роджерса (1927-1939 рр.) визначено як етап 
наукового становлення, який характеризується підвищеним інтересом до 
проблем дитячої психології. Другий етап розвитку педагогічних ідей 
К. Роджерса (1940-1956 рр.) можна вважати етапом активізації науково-
пошукової діяльності, доробком якої стали плідні розробки в галузі 
психології, психотерапії з їх наступною проекцією на освітню діяльність. 

Третій етап (1957-1987 рр.) можна визначити як етап утвердження, 
який характеризується розвитком теоретичної, практичної, 
експериментальної діяльності.  

Наведений приклад свідчить, що дослідник пропонує єдину 
обмежену систему критеріїв для оцінки двох напрямів діяльності 
К. Роджерса. Така технологія періодизації можлива за умов співпадання 
етапів двох напрямів діяльності. Але у таких дисертаціях можливо 
визначати і дві системи критеріїв, якщо такі етапи не співпадають. 

Тема дослідження: «Педагогічні ідеї С. Френе та їх вплив на теорію 
та практику сучасної шкільної освіти». Автор зазначає, що вивчення 
біографії С. Френе дозволило виокремити етапи становлення та розвитку 
його педагогічних поглядів. 

1. Початок педагогічної діяльності в однокомплектній сільській 
школі містечка Бар-сюр-Лу с 1920-го по 1928 рр. 

2. Педагогічна діяльність в муніципальній школі м. Сен-Поль де 
Ванс с 1929-го по 1933 р. 

3. Робота в власній вільній експериментальній школі-інтернаті 
м. Пиульи з 1934-го до кінця свого життя – 1966 р. 

Але така періодизація не відбиває особливостей педагогічних ідей 
С. Френе та нічого не додає до наукового знання. 

Тема дисертації: «Становлення і розвиток системи освіти та 
педагогічної думки східноукраїнського регіону в ХХ столітті». Одне із 
завдань дослідження: «виявити і теоретично обґрунтувати основні етапи 
розвитку системи освіти у Східноукраїнському регіоні в ХХ столітті». 
Автор у концептуальних положеннях дослідження чітко формулює 
підхід до виявлення етапів: в основу періодизації процесів розвитку 
системи освіти та педагогічної думки східноукраїнського регіону 
необхідно покласти не тільки зовнішні, соціальні чинники, а, в першу 
чергу, цілісний комплекс внутрішніх найбільш суттєвих загальних 
характеристик та специфічних особливостей цієї системи. Звертаємо 
увагу не те, що в методології історико-педагогічних досліджень довгий 
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час переважає підхід за яким періодизацію історичних явищ здійснюють 
на основі зовнішніх соціальних чинників. 

Дослідник обґрунтовує систему критеріїв, на основі якого 
проводились аналіз та оцінювання розвитку освіти: доступність освіти; 
демократичність системи освіти; особливості цілей закладів освіти 
регіону; зміст навчально-виховного процесу в закладах освіти регіону; 
науковість освіти; зв’язок освіти з національною культурою; рівень та 
характер ідеологічної спрямованості освіти; характер взаємин освіти та 
релігії; пануючі засоби педагогічної комунікації; дидактична та 
методична забезпеченість навчального процесу в освітніх закладах; 
характер функцій педагога в системі освіти; характер функцій учня в 
системі освіти; кадрове забезпечення системи освіти регіону; рівень 
матеріального забезпечення освіти; характер управління освітою; 
пануюча система оцінки якості освіти.  

Самим важливим питанням для вирішення проблеми періодизації є 
проблема механізму визначення переліку критеріїв. Аналіз даної роботи 
дозволяє зазначити, що автор не просто декларує використання 
діалектичного, системного, парадигмального, культурологічного підходів, а 
дійсно їх використовує. Якщо проаналізувати наведені вище критерії, то 
нескладно зробити висновок, що вони дійсно відбивають різни методологічні 
точки зору на досліджуване явище і завдяки цьому забезпечують 
комплексний, системний підхід до вирішення завдань дослідження. 

У даній роботі науковець використовував систему методів 
дослідження: моделювання для обґрунтування комплексно-
критеріального підходу до аналізу об’єкта дослідження; традиційний 
(класичний) та контент-аналіз документів і спостереження для набуття 
первинної інформації про розвиток системи освіти та педагогічної думки, 
понятійно-термінологічний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
систематизацію та інтерпретацію отриманих даних. 

Співставлення всіх головних складових даної дисертаційної роботи 
дозволяє зробити декілька висновків щодо методології періодизацій: 

 Методика періодизація це не відокремлена, а невід’ємна 
складова цілісного дослідження наукової проблеми. 

 Ефективна реалізація завдання періодизації передбачає єдність 
концептуальних засад, методологічних підходів, методів дослідження.  

 Структуру критеріїв для виокремлення етапів можуть визначати 
методологічні підходи, які обрав щодо дослідження автор. 

 Головну роль під час періодизації відіграють характеристики 
самого історико-педагогічного явища, а не зовнішні соціальні чинники. 
Останні характеризують причинно-наслідкові зв’язки, які можуть 
впливати на перебіг подій, але такий вплив може бути різним – 
визначальним, значним, слабким, незначним. 

Узагальнення результатів проведеного нами дослідження дозволяє 
виокремити три групи особливостей практики періодизації історико-
педагогічних явищ. Перша група характеризує особливості процедури 
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періодизації: дослідники не завжди визначають методологічні засади, на 
яких було здійснено періодизацію; нечіткість формулювання теми 
дослідження негативно впливає на якість періодизації; серед 
проаналізованих наукових робіт відсутні такі, в яких наведено цілісну 
методику здійснення періодизації досліджуваного явища; поширеною є 
ситуація, коли відсутнє чітке обґрунтування запропонованих періодів; 
джерельна база, на якій базується періодизації, не завжди відповідає 
предмету дослідження; у деяких випадках завдання здійснити періодизацію 
є нереальним або недоречним; дослідники, як правило, не аналізують 
головне поняття теми, яке характеризує об’єкт періодизації, що негативно 
впливає на якість періодизації і всієї наукової роботи; у деяких випадках 
часові межи дослідження ставлять під сумнів можливість виокремлення і 
періодів і етапів та доречність проведення періодизації; замість підстав 
періодизації дослідники називають провідних науковців, на ідеях яких 
базується періодизація, але не окреслюють які саме ідеї щодо періодизації 
було покладено в основу дослідження; процедури періодизації часто мають 
інтуїтивний характер, що не обумовлює її обов’язкову суб’єктивність, але 
наукова обґрунтованість вимагає свідомого вирішення дослідницьких 
завдань; у тих випадках, коли автор досліджує освіту та педагогічну думку, 
пропонується єдина система критеріїв для періодизації, що ставить під 
сумніви результати такої періодизації; періодизацію дослідник розглядає як 
відокремлену складову дослідження наукової проблеми; не забезпечується 
єдність концептуальних засад, методологічних підходів, методів історико-
педагогічного дослідження, що значно ускладнює реалізацію завдання 
періодизації.  

Друга група характеризує особливості практики визначення 
критеріїв для проведення періодизації: дослідники під час визначення 
критеріїв періодизації орієнтуються у 95% наукових робіт на соціальні 
чинники; наслідком попередньої особливості стає те, що запропоновані 
критерії характеризують соціальні чинники і тому є формальними і не 
характеризують особливості розвитку освітньої теорії та практики; 
дослідники декларують одні критерії, а фактично використовують зовсім 
інші нечітко усвідомлені критерії; запропоновані критерії є формальними 
та не характеризують властивості досліджуваного явища; дослідники 
пропонують складні системи критеріїв, але безпосередньо об’єкту 
періодизації присвячений  тільки незначна їх кількість а то і один із них; 
структура та перелік критеріїв для виокремлення етапів не пов’язані з 
методологічними підходами, які обрав щодо дослідження автор; у деяких 
випадках формулювання критеріїв не відрізняється лаконічністю, або 
сформульовані дуже загально, що ускладнює їх розуміння та чітке 
використання. 

Третя група особливостей характеризує результати періодизації: 
періодизація, орієнтована переважно на зовнішні соціальні чинники, не 
відбиває особливості теми, мети дослідження та нічого не додає до 
наукового знання, це ставить під сумніви реалізацію відповідного 
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завдання та якість всього дослідження; назви періодів не завжди 
пов’язані з сутністю досліджуваного явища; запропоновані періодизації 
не завжди відповідають темі дослідження; неузгодженість складових 
наукового апарату дослідження значно зменшує обґрунтованість та 
об’єктивність періодизації.  

Завданням для подальшого дослідження є з’ясування особливостей 
сучасної парадигми періодизації. 
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Хриков Є. М. Аналіз стану періодизацїї історико-педагогічних 
явищ 

У статті наведено результати аналізу 116 наукових робіт, в яких 
було здійснено періодизацію історико-педагогічних явищ. Проведений 
аналіз дозволив виокремити три групи  типових особливосей періодизації 
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історико-педагогічних явищ: особливості процедури періодизації; 
особливості визначення критеріїв для проведення періодизації; 
особливості, що  характеризують результати періодизації. Стаття містить 
стислий їх аналіз 18 прикладів періодизацій. Завданням для подальшого 
дослідження у статті сформульовано з’ясування всього комплексу 
особливостей сучасної парадигми періодизації. 

Ключові слова: періодизація, аналіз стану періодизації, історико-
педагогічні явища. 

 
Хрыков Е. Н. Анализ состояния периодизации историко-

педагогических явлений 
В статье приведены результаты анализа 116 научных работ, в 

которых была осуществлена периодизация историко-педагогических 
явлений. Проведенный анализ позволил выделить три группы 
особенностей периодизации историко-педагогических явлений: 
особенности процедуры периодизации; особенности определения 
критериев для проведения периодизации; особенности, которые 
характеризуют результаты периодизации. Статья содержит краткий их 
анализ 18 примеров периодизаций. В качестве задания для дальнейшего 
исследования в статье определено выяснение всего комплекса 
особенностей современной парадигмы периодизации. 

Ключевые слова: периодизация, анализ состояния периодизации, 
историко-педагогические явления  

 
Hrykov Е. Analysis of the status of periodisation of historical–

pedagogical phenomena 
The article presents the results of the analysis of 116 scientific works, 

which performed periodisation of the historical–pedagogical phenomena. The 
analysis allowed to distinguish three groups of characteristics of periodisation 
of historical-pedagogical phenomena: features of periodisation procedure; 
definition of criteria for the periodisation; features that characterise the results 
of periodisation. The article contains a brief analysis of 18 examples of 
periodisation. State of periodisation characterises its preferred orientation on 
external social factors; the names of periods are not connected with the 
essence of the object of periodisation; proposed periodisation does not always 
correspond to the research topic; inconsistency of research unit significantly 
reduces the validity and objectivity of periodisation. 

As a task for further research the article defines the elucidation of the 
entire complex of characteristics of modern periodisation paradigm. 

Key words: periodisation, an analysis of the status of periodisation, 
historical-pedagogical phenomenon. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І СУВЕРЕНІТЕТ 

 
УДК 371.13+373.3 

 
С. О. Бадер  
 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ  

ОСВІТНІХ РЕФОРМ 
 
Модернізація сучасної системи освіти, зокрема її початкової ланки, 

зумовлює перегляд змісту підготовки майбутніх учителів початкової 
школи, де останні мають стати реальними суб’єктами взаємодії з учнями. 
Як наголошено у Концепції «Нової української школи» (2016 р.) «у 
2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть уміння 
навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати 
їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. 
Але українська школа не готує до цього» [1, с. 6]. Зазначимо, що це 
зумовлено багатьма факторами, але один з найбільш вагомих – 
неготовність сучасного вчителя початкової ланки до виховання 
особистості із зазначеними вище компетенціями.  

Отже, сучасна початкова школа потребує якісно нового вчителя, 
який має бути не лише ефективним транслятором знань, управлінцем 
освітнього процесу, а з одного боку ‒ професіоналом, орієнтованим на 
виховання успішного, умотивованого учня, який стане активним творцем 
власного життя у майбутньому; з іншого – другом, який здатен 
допомогти у різних життєвих ситуаціях. «Варто говорити про нову роль 
учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, 
фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії 
дитини» [1, с. 18]. 

Проблема якісної підготовки вчителів початкових класів є не 
новою, адже до неї звертались як класики педагогічної думки (Д. Дьюї, 
Я. Коменський, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), так і сучасні 
вчені (І. Бех, О. Дубасенюк, І. Зязюн, О. Пєхота, О. Савченко, 
О. Сухомлинська, І. Якиманська тощо).  

Сучасні дослідження з проблеми підготовки фахівців початкової 
галузі орієнтовані на формування у них педагогічної компетентності, 
мобільності, конкурентоспроможності тощо. Але сьогоднішні освітні 
реформи вимагають від майбутнього вчителя початкових класів 
акумуляції всіх зазначених якостей.  
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Отже, метою статті є характеристика ключових реформ початкової 
ланки освіти та визначення провідних компетенцій майбутніх учителів 
початкових класів у контексті означених змін. 

У Концепції «Нової української школи» визначено десять 
ключових компетентностей учнів, що мають бути сформовані упродовж 
шкільного навчання та сприятимуть успішному входженню дітей у 
широкий світ соціуму. Серед них: спілкування державною (і рідною у 
разі відмінності) мовами, спілкування іноземною мовою, математична 
грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, 
інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися упродовж 
життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, 
загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя. 
Коротко зупинимось на кожній з них.  

Так, спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами ‒ 
це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, 
почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, 
застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними 
засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ; усвідомлення 
ролі ефективного спілкування.  

У свою чергу, спілкування іноземними мовами передбачає уміння 
належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово 
висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 
(через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні 
соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та 
міжкультурного спілкування. 

Математична грамотність уміщує в собі уміння застосовувати 
математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних 
завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і 
використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі 
моделі для вирішення проблем. 

Компетентності в природничих науках і технологіях – це наукове 
розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 
застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати 
науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, 
збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а 
водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією 
на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. 
Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне 
мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та 
кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 
інтелектуальна власність тощо). 

Уміння навчатися впродовж життя ‒ здатність до пошуку та засвоєння 
нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу 
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(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 
інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 
досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні 
результати навчання, навчатися впродовж життя. 

Соціальні і громадянські компетентності ‒ усі форми поведінки, які 
потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, 
на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і 
розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. 

Загальнокультурна грамотність ‒ здатність розуміти твори мистецтва, 
формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та 
почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке 
розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 
ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.  

Екологічна грамотність і здорове життя, що передбачає уміння 
розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках 
сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для 
життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового 
способу життя.  

Підприємливість ‒ уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та 
втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального 
статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до 
підприємницького ризику [1, с. 13–14]. 

Формування заявлених компетентностей у учнів початкової школи 
зумовлює суттєву корекцію підходів до навчання, системи оцінювання 
досягнень дітей та наявних програм для початкових класів з математики, 
української мови, літературного читання, іноземної мови, трудового 
навчання тощо. Коротко зупинимось на найбільш вагомих змінах, що 
торкнулись означених програм (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Ключові зміни в програмах навчання початкової школи [2]. 

Програми Зміни 
Українська мова ‒ відсутні складні для молодших школярів теми типу «Умовне 

позначення слів»; 
‒ посилено практичне ознайомлення з реченням; 
‒ осучаснено перелік словникових слів (наприклад: радісний, 
співчуття, милосердя тощо); 
‒ зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на 
побудові речень за схемами. 

Математика ‒ відсутні вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та 
віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення; 
‒ збільшення кількості годин на вивчення складних тем; 
‒ зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні 
(враховано пропозиції щодо необхідності реалізації 
диференційованого підходу до учнів з різними навчальними 
можливостями). 

Літературне читання ‒ вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних, а 
саме: Мар’яна Савка, Олександр Дерманський, Мар’яна та Тарас 
Прохасько, Іван Малкович, Іван Андрусяк та ін.; 
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 ‒ скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено 
акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має 
розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, 
правильність, розуміння прочитаного; 
‒ змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя 
(позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину 
висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати 
задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій. 

Іноземна мова ‒ акцент на розвиток мовлення, здатність вести прості діалоги 
(письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і 
прості слова); 
‒ скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції 
«Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій 
компетенції «Письмо»; 
‒ уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану; 
‒ додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку. 

Природознавство ‒ уточнено термінологію  
 ‒ зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню 

тематику, наближено до інтересів дітей 
Музичне, 
образотворче 
мистецтво та 
фізкультура 

‒ зменшено теорію, декомунізовано зміст (вилучено пісні «Вниз 
по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано 
сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і 
творчість; 
‒ прибрано вимогу знання теорії на уроках фізкультури, 
музичного та образотворчого мистецтва («зерно інтонації» в 
музичному, чітке визначення жанрів в образотворчому тощо); 
‒ прибрані психологічно шкідливі ігри, муштра «рівняйсь-
струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і 
взаємодопомогу, здоров’язбережувальні модулі; прибраний 
контроль нормативів. 

 

Як бачимо, сучасна початкова школа поступово зазнає 
трансформацій та потребує «нового учителя», який має бути, у першу 
чергу, тією людиною, що підтримує дитину на шляху її саморозвитку та 
особистісного становлення та працює на засадах педагогіки партнерства. 
Такий підхід зумовлює виокремлення першочергових ключових умінь та 
компетенцій сучасного вчителя-початківця. Поряд з традиційними 
компетенціями, що складають професійну компетентність учителя 
(пізнавально-інтелектуальна, діагностична, прогностична, 
організаторська, інформаційна, стимулююча, оцінно-контрольна, 
аналітична, психологічна, соціальна, комунікативна, методична тощо [3]) 
важливої ролі в контексті сучасних освітніх трансформацій набувають 
наступні компетенції та уміння. 

Уміння у повній мірі реалізовувати особистісно орієнтовану модель 
освіти. Педагог має максимально враховувати здібності, нахили дитини, 
будувати майбутню траєкторію особистісного зростання учнів, 
спираючись на їхній особистісний потенціал. О. Савченко вважає, що 
особистісно орієнтоване навчання являє собою таке навчання, що 
організоване на засадах всебічного врахування індивідуальних потреб і 
можливостей вихованця, поваги до його особистості, ставлення до учня 
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як до активного суб’єкта освітнього процесу [3, с. 48]. Ми погоджуємось 
з думкою вченої та вважаємо, що завданням учителя початкових класів є 
підтримка дитини на шляху її особистісного зростання з урахуванням 
здібностей та можливостей кожного учня. У свою чергу, місія сучасної 
школи не стільки в трансляції суми знань, скільки в ефективній 
соціалізації дітей з одного боку, та надання можливості радісно й яскраво 
прожити дитинство – з іншої.  

Уміння мотивувати дітей до навчання, роботи уроки цікавими із 
застосуванням інноваційних педагогічних технологій (інтерактивні 
методики викладання, цікаві ігри, соціальні та дослідницькі проекти, 
групові завдання тощо). Вважаємо, що такий підхід має бути закладений і 
в процес професійної підготовки вчителя початкових класів. Адже, аналіз 
навчальних планів напряму підготовки та спеціальностей «Початкова 
освіта» дає підстави стверджувати, що освітній процес вишів є дещо 
затеоретизований, орієнтований на пасивне слухання та запам’ятовування 
матеріалу; майбутні фахівці рідко залучені до активного обговорення 
матеріалу, його критичного аналізу, активних форм роботи у групах 
(тренінгах, майстер-класах, лекціях-конференціях, диспутах тощо). 
Майбутні вчителі початкових класів приходячи до школи відтворюють ту 
ж саму модель навчання. Отже, важливо залучати студентів до інтеракції 
під час лекційних та практичних занять; переглянути зміст завдань під час 
проходження виробничих практик та зміст модульно-контрольних робіт 
(стимулювати студентів до активного висловлення власної точки зору, 
аналізу, плекати критичне мислення тощо). 

Рефлексивна компетенція, формування якої на думку 
В. Желанової передбачає «…створення умов для активізації і розвитку 
рефлексивних процесів у свідомості студента; для формування і розвитку 
знань, умінь і навичок, необхідних для виходу в позицію рефлексії; для 
конструювання і переконструювання образу «Я-педагог» у педагогічну 
«Я-концепцію»; для формування особистісних механізмів інтеріорізації 
зовні заданих педагогічних знань, норм і цінностей у внутрішній план 
студента» [4, с. 253]. Вважаємо, така позиція вченої цілком відповідає 
вимогам щодо сучасного вчителя початкових класів, оскільки для 
реалізації окреслених вище реформ педагог має постійно рефлексувати з 
приводу власної професійної діяльності, корегувати її на основі 
зроблених висновків, удосконалюватись тощо.  

Комунікативна компетенція, що передбачає вміння педагога 
будувати ефективні комунікативні дії в різних ситуаціях міжособистісної 
взаємодії (з дітьми, колегами, батьками дітей тощо); знання фахівцем 
закономірностей різних форм спілкування і правил поведінки в різних 
ситуаціях; уміння створювати сприятливий психологічний клімат у класі, 
ефективно вирішувати конфліктні ситуації з різними суб’єктами 
освітнього процесу тощо. 

Громадянська компетенція ‒ це розвиток у майбутніх спеціалістів 
здатності бути громадянином, який володіє демократичною, 
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громадянською культурою, усвідомлює цінності свободи, прав людини 
та виховує підростаюче покоління в дусі свободи та поваги до себе, 
оточуючих, Батьківщини.  

Медіа-компетенція. Сучасний учитель «нової школи» повинен 
уміти застосовувати медіа засоби (персональний комп’ютер, Інтернет та 
інші) не лише у процесі підготовки до уроків, а і в освітньому процесі 
початкової ланки. Адже «нова школа буде підтримуватися електронною 
платформою для створення і поширення електронних підручників і 
навчальних курсів для школярів та вчителів» [1, с. 17]. Крім того, 
планується створення освітнього порталу з методичними та 
дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, 
мультимедійними підручниками та інтерактивними он-лайн-ресурсами, 
що вимагає від учителя вільного володіння персональним комп’ютером, 
мережею Інтернет та різними комп’ютерними програмами, включаючи 
пакет Office. Також планується скоротити «бюрократичне навантаження, 
у тому числі завдяки переходу на систему освітнього електронного 
документообігу (замість, а не в доповнення до існуючої документації)», 
що, знову ж таки, вимагає від педагога удосконалення власних навичок 
використання програмного забезпечення. 

Уміння навчатися упродовж життя, самовдосконалюватись, адже 
педагогічна професія потребує постійного навчання. Як зазначав 
А. Дистервег, педагог має «ніколи не залишати найшляхетнішу та 
найвеличнішу справу самоосвіти», бо «лише доти ти здатен дійсно 
виховувати та навчати інших, поки сам продовжуєш працювати над 
власним вихованням та освітою» [5, с. 136‒203]. 

Таким чином, сучасні освітні реформи, що торкнулися початкової 
школи вимагають від вишів різних типів підготовки педагога-
професіонала, який здатен не лише до трансляції знань, а який допоможе 
підростаючій особистості повністю реалізували свій природній 
потенціал, розкрити власні можливості та знайти своє місце у соціумі. У 
зв’язку з цим постає необхідність у розробці нових підходів, методик та 
технологій підготовки майбутніх учителів початкових класів, у чому ми 
вбачаємо перспективи подальших досліджень.  
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Бадер С. О. Професійна підготовка учителів початкової школи 

в контексті освітніх реформ 
У статті розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів 

початкових класів у контексті сучасних освітніх реформ. Охарактеризовано 
ключові трансформації, що торкнулися початкової ланки освіти, зокрема у 
системі оцінювання досягнень учнів, в освітніх програмах тощо. Визначено 
та охарактеризовано ключові компетенції та уміння, якими має володіти 
сучасний учитель початкової ланки освіти, зокрема: уміння у повній мірі 
реалізовувати особистісно орієнтовану модель освіти, уміння мотивувати 
учнів до навчання, рефлексивна компетенція, комунікативна компетенція, 
громадянська компетенція, медіа-компетенція, уміння навчатися упродовж 
життя. Зроблено акцент на переорієнтації позиції учителя в освітньому 
процесі початкової школи у бік педагогіки партнерства. 

Ключові слова: освітні реформи, педагогічна компетентність 
учителя початкових класів, ключові компетенції, педагогіка партнерства. 

 
Бадер С. А. Профессиональная подготовка учителя начальных 

классов в контексте образовательных реформ 
В статье рассмотрено проблему подготовки учителя начальных 

классов в контексте современных образовательных реформ. 
Охарактеризовано ключевые трансформации, которые произошли в 
сфере начального образования, а именно: в системе оценивания 
достижений детей, в образовательных программах и т.п. Определены и 
охарактеризованы ключевые компетенции и умения, которыми должен 
владеть современный учитель начального звена: умение в полной мере 
реализовывать личностно ориентированную модель образования, умение 
мотивировать учеников к обучению, рефлексивная компетенция, 
коммуникативная компетенция, гражданская компетенция и медиа-
компетенция, умение учиться в течение всей жизни. Сделано акцент на 
переориентации позиции учителя в образовательном процессе начальной 
школы в сторону педагогики партнерства.  

Ключевые слова: образовательные реформы, педагогическая 
компетентность учителя начальных классов, ключевые компетенции, 
педагогика партнерства. 

 
Bader S. A. Professional Preparing of Primary School Teachers in 

the Context of Educational Reforms 
The article deals with the problem of professional preparing of primary 

school teachers in the context of current educational reforms. The main 
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transformations that occurred in the area of primary education are 
characterized. Among them: the system of evaluation of children 
achievements, educational programs, etc. The author describes the reforms 
that affected the specific school programs, highlighting key aspects of 
transformations. According to the author, the alleged changes are fully 
consistent with the principles of humane pedagogy and personality oriented 
approach in training and education. 

Identify and characterize key competencies and skills which a teacher 
must possess a modern primary care: the ability to fully implement learner-
oriented education model, the ability to motivate students to learn, reflective 
competence, communicative competence, civic competence and media 
competence, the ability to learn throughout life. To focus on the reorientation 
of teacher positions in the educational process of elementary school pedagogy 
towards partnership. At the core of this approach is the idea that the teacher is 
not only effective translator of knowledge and a manager of the educational 
process, but also a friend, a coach, a facilitator, a person, which helps to 
successfully enter into a society. 

Key words: educational reforms, pedagogical competence of primary 
school teachers, key competences, education partnerships. 
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І. М. Д’яченко  
 
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ – 
ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФІЛОМЕНОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ  

ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І СУВЕРЕНІТЕТ 
 
Життєздатність суспільства залежить від міри розвитку потенціалу 

його представників. Компетентнісний підхід – це стартова площадка для 
самореалізації особистості зокрема, суспільства людей в цілому. 
Трансформаційні процеси, які відбуваються з людиною та в суспільстві, 
не можуть обійти саму людину. Людина – елемент системи суспільства, 
суб’єкт різноманітної діяльності, у тому числі й освітянської. 
Ефективність будь-яких змін в суспільстві та в людині залежить від рівня 
та якості пізнання людини та урахування родових та видових, 
універсальних та унікальних її характеристик, що відображаються, 
зберігаються та транслюються в культурній традиції народу. Вітчизняна 
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культурна традиція – сукупність регулювальників діяльності людини в 
світі, що швидко змінюється, сприяє ресурсозберіганню і самореалізації 
людини, пропонуючи засоби, методи, механізми збереження і розвитку 
особового потенціалу саме української людини. 

В наш час вивчення традиції в соціогуманітарних науках – серйозна 
міждисциплінарна проблема, вирішенням якої займаються представники 
різних підходів та парадигм. Процес осмислення вітчизняної культурної 
традиції як способу життєзабезпечення ґрунтується на ідеях і концепціях 
мислителів українського романтизму (М. Костомаров, П. Куліш, 
Т. Шевченко, М. Гоголь, В. Липинський, Д. Донцов, Дм. Чижевський ін.).  

Найпоширенішими сьогодні є підходи: етнопсихолінгвістичний 
(О. Потебня, І. Франко, М. Номіс, В. Кононеко, Н. Малюга, М. Пазяк, 
Б. Попов, З. Коцюба, С. Таглін, А. Фурман та ін.), філософсько-
соціологічний (К. Настояща, Ю. Свєженцева, О. Проскурякова, Р. Балюк, 
О. Шейко, А. Стешенко, В. Лях, В. Огнев’юк, О. Козловский, М. Шульга, 
В. Бакиров та ін.), історико-філософський (С. Бондар, А. Конверський, 
В. Литвинов, В. Лісовий, В. Пшеничнюк, І. Городник, М. Русин та ін.), 
філософсько-культурологічний (Г. Лозко, Г. Маковій, С. Макарчук, 
М. Удуд, Р. Борісенко, О. Забужко, Є. Бистрицький, І. Бичко та ін.), 
філософсько-антропологічний (А. Дондюк, В. Воловик, О. Шейко, 
О. Горбань, Р. Балюк, М. Бобровський, В. Литостанський, 
В. Табачковський, А. Колодний, Л. Филипович та ін.), соціокультурний 
(Є. Бистрицький, С. Кримський, Б. Попов, М. Попович, Ю. Павленко, 
Ю. Пахомов, І. Мойсеїв, С. Курбатов, С. Черепанов та ін.), екзотеричний 
(Л. Мусихина, Кс. Сосенко, М. Москаленко, О. Таланчук та ін.).  

В свою чергу зазначені підходи презентують 
натуралістичну(онтологічну), конструктивістську(соціоцентристську), 
філософсько-антропологічну та персонально-трансцендентну парадигми 
розуміння сутності традиції. Натуралістична(онтологічна) та 
конструктивістська(соціоцентристська) парадигми традиції поширені 
особливо в етнографії, етнології, культурології, де використовується 
поняття «традиції» переважно в аспекті аналізу «звичаїв», «обрядів», 
«національної психіки» або «менталітету». «Традиція» осмислюється як 
«абстрактний» і «надлюдський» початок, як обов’язковий для виконання 
спосіб стандартної, стереотипізованої організації життя спільноти людей, 
або як застиглий «досвід минулого», що об’єктивувався у вигляді 
жорстких патернів думки, поведінки. Таке трактування «традиції» 
протистоїть динамічному дійсному життю будь-якої спільності. 

Філософсько-антропологічний підхід зосереджує розуміння 
традиції на людині як на центрі національного буття, який несе сенс. 
Традиція замикається на людині, існує лише у відношенні до людини, 
стає самовиявленням, самовираженням, самоствердженням людини в 
діалектиці діяльнісної сутності і існування. Традиція проникає в людське 
існування і тим самим впливає на формування особистості та якість її 
освіти. Філософсько-антропологічний підхід через аналіз досвіду, 
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культурної спадщини, які є важливими складовими традиції, органічно 
об’єднує методи гносеології, історії філософії, соціології, філософії 
культури, педагогіки, етнопедагогіки, зосереджуючи увагу на 
дослідженні людської суб’єктивності, змісті, механізмах накопичення та 
передачі соціального досвіду, культурних, моральних цінностей та ін.  

Не дивлячись на всю масштабність і фундаментальність 
філософсько-антропологічного підходу до осмислення традиції, 
очевидною є абсолютизація традиції, яка трактується як «універсальна 
можливість для людини задовольнити її глибинні антропологічні і 
екзистенціальні потреби», як «єдине і граничне джерело народної сили...» 
[1, с. 126]. Враховуючи те, що традиція, згідно даного підходу, виникає і 
існує в контексті духовно-світоглядної і матеріально-соціальної 
реальності, очевидним стає посилення антропоцентристської та 
раціоналістичної тенденцій в процесі осмислення традиції. Це закономірно 
призвело до того, що «раціоналізм своїм радикальним запереченням 
традиції зруйнував сакральність самого сприйняття традиції і створив 
умови для аналізу традиції в цілком іншому контексті» [2, с. 17]. 

Таким чином, плюралізм підходів осмислення вітчизняної традиції 
свідчить не лише про наукову значущість теми, але й про недостатню 
визначеність самого поняття традиції. Більшість сучасних наукових 
досліджень української традиції (виключаючи традиціоналістські) 
знаходяться на рівні постановки проблеми і дискусій.  

Не дивлячись на всю складність і заплутаність проблеми 
осмислення традиції, все-таки домінуючою ідеєю залишається ідея 
функції – передачі чогось з минулого комусь в сьогоденні, ідея зв'язку 
традиції з культурою і з такими механізмами в культурі, які 
забезпечують пошук, збереження і трансляцію інформації для 
життєзабезпечення на всіх рівнях буття людини та її освіти.  

При всьому науково-дослідному потенціалі вищезгаданих підходів і 
очевидності орієнтованості традиції на цінність життя залишається 
непроясненим аспект привабливості життя для людини, не дивлячись на 
всі труднощі і страждання її буття. Назріла необхідність переосмислити 
зміст поняття «життя» у вітчизняній культурній традиції та його 
значення в процесі реформування української освіти. Ми вважаємо, що 
адаптативність освіти, культури та традиції передбачає наявність у 
людини певного потужного мотиву, який, на нашу думку пов’язаний із 
цінністю життя, з любов’ю до життя (філоменологічність) та з 
прагненням створити сприятливі умови для збереження, розвитку 
життєвозабезпечуваного (життєвонеобхідного) потенціалу. Цілі 
існування освіти, культури і функціонування традиції перетинаються в 
життєвозберігаючій площині. «Філоменологічність» або «любов людини 
до життя» – це поняття, що описує ту грань об’єктивної реальності, 
причетність до якої активізує діяльність людини, сприяє самовиявленню, 
саморозвитку, самоствердженню людини, оптимізує трансформаційні 
процеси в освіті та суспільстві. Філоменологічність» – якісний рівень 
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розвитку суб’єктивної вітальності – домінуюча цінність вітчизняної 
культурної та освітянської традиції. 

В статті ми на підставі історико-культурологічного та 
історикософського аналізу української культурної традиції намагаємося 
визначити зміст категорії «життя» в аксіологічній площині світогляду 
русів-українців та сконкретизувати зміст категорії «філоменологічність», 
«філоменологічна компетентність» для студентів вищих медичних 
навчальних закладів.  

Українська культурна традиція – феномен, що має центральне ядро 
і периферійну зону. Центральне ядро представляють найбільш значимі 
цінності і установки. З них виводяться інші цінності і навіть елементи 
образу життя, які створюють життєвозберігаючий комфорт.  

Аналіз слов’янської міфології та легенд (О. Афанасьєв, 
М. Брайчевський, О. Знойко, М. Костомаров, І. Кузьмічов, Г. Літаврін, 
М. Попович, В. Топоров, О. Щапов та ін.), давніх хронік (Яна Длугуша, 
Мацея Меховського, Мартина Кромера, Мартина Бельського, Мацея 
Стрийковського, Козьми Пражського, Гельмольда, Дітмара 
Мерзекургського, Адама Бременського та ін.), історичник описів (Страбон 
«Географія», Прокопій Кесарійський «Война з персами. Война з 
вандалами. Таємна історія»), літописів (Прокоша, Густинський, 
Іпатієвський, Київський, Лаврентіївський), пам’ятників давньоруської 
літератури («Жітіє Константина Муромського з синами його Михайлом та 
Федором», «Церковний устав князя Володимира», «Слово о полку Ігоря»), 
символів небесних світил в орнаменті Давньої Русі (А. Робінсон, 
Л. Соколова), творів філософів Київської Русі (Слово Данила Заточника), 
праць українських педагогій та освітян в історичній ретроспективі 
(О. Духнович, К. Ушинський, М. Стельмахович, Р. Скульський, 
Б. Ступарик) дає підстави розглядати «життя» як найбільш значущу 
цінність (ядро культурної традиції), як одну із назв Єдиної верховної 
істоти, яку переважно називали Богом, а також, як форму прояву сутності 
Бога, що в результаті еманації проявляється в усьому існуючому від 
другорядних божеств до фізичної природи та зумовлює їх індивідуально-
унікальне існування. Генералізуючу значущість цінності життя 
підтверджує й аналіз українських паремій, який підтверджує домінування 
принципу пріоритетності життя серед інших принципів світогляду 
(Н. Малюга, З. Коцюба, С. Таглін, М. Пазяк, Б. Попов, О. Луценко, 
В. Павленко та ін.). Крім того, підкреслюється, що принцип пріоритетності 
життя над усіма іншими цінностями культури найбільшою мірою 
відповідає характеру української ментальності [3, с. 8]. 

Об’єктом нашого дослідження були 4028 паремій, на основі яких були 
сформовані десять тематичних груп-цінностей, що були проранжовані.  
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Таблиця 1 
Тематичні групи цінностей 

Тематичні групи-цінності 
Кількість 
варіантів 

Частота 
використання 

Вік-стать 848 0,21052632 
Життя 669 0,16608739 
Мудрість 547 0,1357994 
Душа-тіло 515 0,12785501 
Родина 448 0,11122145 
Мораль 347 0,08614697 
Спілкування 336 0,08341609 
Відпочинок 118 0,02929494 
Людина  109 0,02706058 
Простір-час 91 0,02259186 
Всього 4028 1 

 
Ми розділили цінності на групи методом послідовної дихотомії по 

критерію простої більшості. В результаті отримали, що до першої групи 
значимих цінностей увійдуть вік-стать, життя, мудрість, в другу – душа-
тіло, родина, в третю – мораль, спілкування, в четвертую – відпочинок, 
людина, простір-час. Першу групу назвемо «Значимі цінності», другу – 
«Допоміжні цінності», третю – «Додаткові цінності», четвертую – 
«Малозначимі цінності». 

Перша і друга групи представляють центральну зону української 
культури, будучи основним змістом (ядром) вітчизняної культурної 
традиції. Периферія представлена третьою і четвертою групами 
цінностей. 

Слов’яни, як і багато народів світу, початок життя також 
пов’язували з праматір’ю-жінкою, богинею життя. В зв’язку з тим, що 
первинна назва праматері-жінки, богині життя слов’ян до нас не дійшла, 
богиня життя умовно названа Великою богинею слов’ян. Дослідження Я. 
Боровського свідчать про те, що спочатку Бог-Сонце і Богиня Життя 
були однією особою, і лише на пізнішій стадії розвитку релігійних 
уявлень східних слов’ян сталося розщеплювання цього першопочатково 
єдиного образу. У своїй сукупності Бог-Сонце і Велика Богиня Життя 
тотожні Першобогу. Велика богиня Життя слов’ян, яку називали Жива, 
Дана, Дива, Берегиня, Земля, Житня Баба, Рожаниця, Лада і ін., 
втілювала всемогутнє божество і в певний час замінювала собою функції 
багатьох богів (Белбога, Рода, Ярила, Лади, Велеса і ін.), а тому і 
називалася слов’янами Великою богинею – Велиславою, тобто була 
матір’ю всього живого [4, с. 84, 86].  

Отже, на наш погляд, вітчизняна культурна традиція транслює ідею 
існування одного Бога, одної суті, одної основи, яка виявляється в різних 
формах, тотожних за своєю сутністю Богу, Першопочатку, Першообразу.  
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Кожне найменування божества не з’єднувалося виключно з одною 
якою-небудь його якістю, не стосуючись іншої, навпроти кожна якість 
сповна виражала все, що божеству приписувалося. Всі ці так звані «боги» 
означали Одне і те ж, до всякого прибігали з моліннями про щастя, у 
всякого шукали відповіді небесної мудрості, перед всяким здійснювалися 
ворожіння і приносилися жертви, всякий був заступником родючості, 
суспільного і родинного щастя, життя. 

Таким чином, життя – якісно визначений початок Бога. Життя – це 
сутність Бога, це фундамент світу і людини, це генеральна цінність-
орієнтир діяльності людини. Матеріальним втіленням Бога-Життя є 
Сонце, Світло, Вогонь, Вітер. Життя як сутність Бога-Творця для людини 
є абсолютною таємничою силою, невидимою, невизначеною, 
незбагненною, скрізь присутньою, всемогутньою, схожою з диханням, з 
подихом вітру. Не випадково саме вітер поряд з вогнем в слов'янській 
міфології ототожнюються із життям та життєвою силою. 

У різних джерелах раннього етапу формування вітчизняної 
культурної традиції часто використовуються аналогія сонця і сонячного 
світла, вогню і тепла від нього для опису походження всього того, що 
існує, сущого від Верховного Бога (Первоєдиного). 

Все, що володіє буттям, зберігаючи свою істинність, породжує 
необхідний (anagcaion) рід існування, який відноситься до його суті, як 
образ до свого першообразу. Так, тепло – образ вогню, а холод – снігу. 
Тепло – еманація Сонця, Вогню, тому що сонце є сонце, вогонь є те, що 
він є. 

Гельмольд, Я. Коллар, І. Гануш зазначають, що згідно 
слов’янського розуміння, етична і фізична природа представляється 
такою, що живе, тобто утримує в кожному явищі своєму життєвий дух, 
який витікає від джерела життя (принцип еманації). Бог, який і є Життя, 
не сам утворив світ, не розсіявся в своєму творінні, а лише випустив з 
себе духів, які населяють матерію і служать посередниками між мертвою 
масою і все оживляючим початком, але самі існують від Бога відмінно [5, 
с. 226]. Бог є те, що він є. Бог – Єдиний, Життя, але він все ж 
детермінується – відмінністю від своїх творів. 

Проте і кожна окрема річ, хоча вона і не є самий Бог-Отець 
(Життя), обов’язково містить в собі принцип своєї першоєдності, 
оскільки будинок є саме будинок, а не що-небудь інше, і оскільки дерево 
є саме дерево, а не що-небудь інше. Тому виходить, що навіть при всій 
строкатості і різноманітності речей, відмінних від абсолютної 
першоєдності, кожна річ, якщо лише дійсно вона існує і абияк 
називається, є перш за все вона ж сама.  

Принцип абсолютної першоєдності, будучи одним і тим же у всіх 
речах, обов’язково існує і в кожній окремій речі. Річ і має свою причину, 
вона і результат бажання кого-небудь, вона є необхідність загального 
буття, вона є і результат свого власного бажання або небажання бути. Всі 
ці безконечні властивості і ознаки будь-якої речі не лише не заважають їй 
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містити свій власний і вже ні в якому сенсі неділимий першопринцип, 
але завдяки саме цьому своєму власному першопринципу вона лише і є 
сама собою, і завдяки цьому першопринципу власної першоєдності вона 
лише і може бути суб’єктом різного роду властивостей і якостей.  

Значить, принцип абсолютної першоєдності існує і у всьому 
неабсолютному, як і існуюче обов’язково є кожен раз якою-небудь 
одиницею, і сама одиниця неподільна і недроблена рівно ні в чому. І це і 
означає, що все існуюче є еманація абсолютної першоєдності, Бога, 
Життя. Цей принцип еманації, отже, є не чим іншим, як принципом 
індивідуальності кожної речі взагалі.  

Таким чином, життя є тією здатністю, якою суще може рухати себе 
і водночас бути принципом власних дій. У вітчизняній культурній 
традиції поняття «життя» вживається для означення субстанції (Бога), 
якій/якому належить, згідно з її/його природою, рухатися вільно і бути 
здатним до реалізації. Бог завжди є в акті, і Першопочаток будь-якого 
руху не лише володіє життям, але є живим, не бере участі у вирі життя, 
але є життям за сутністю. У ньому все є життям, життям завжди у акті, 
інтенсивним, динамічним, повним, досконалим. Все, що походить від 
Бога, від Життя, вміщує його в собі як основу, першопринцип.  

Основа, першопринцип всього ісуючого, що походить від Бога, 
який є Життя, є активною основою, що зумовлює прагнення її носія до 
повноти реалізації своєї унікальності. 

Стосовно людини, то «життя людини» – це інтегроване поняття, яке 
пов’язане, по-перше, з тим, що людина вимушена прийняти 
недиференційованість потенціалу, який отримала ще до свого 
народження. Недиференційованість (єдність родового та видового) і 
синкретичність характеризують отриманий людиною при народженні 
потенціал, який їй необхідно розпізнати, викристалізовувати в ньому 
саме те, що ця людина може, хоче і повинна здійснити, як людина. Це, 
власне, і складає зміст її унікальної індивідуальності і визначає міру 
ресурсу її особистості.  

По-друге, поняття «життя людини» включає і власні зусилля (дії) 
людини по розпізнаванню в прихованому потенціалі тих сил, 
актуалізація яких дозволить людині відбутися в своїй унікальності і 
узгодженості існування з різноманітними формами життя у Всесвіті.  

По-третє, зміст поняття «життя людини» охоплює і результати 
діяльності людини по ідентифікації себе і по інтеграції зі світом. 

Бог, який є Життя – основа української людини, що зумовлює 
прагнення людини вириватися за межі своєї унікальності, індивідуальності, 
зумовлює рух від себе до іншого. У цьому пориві, в русі до об’єкту, від «Я» 
людини до сокровенної суті ближнього і полягає «любов до Життя» 
(філоменологичність). Без цього пориву і інтерактивності неможливі ні 
саморозпізнання, ні самореалізація, ні цілісність, ні єдність, ні повнота 
індивідуальності-унікальності. Долаючи свою індивідуальність, людина її 
реалізує. Лише люблячи, людина живе та існує. 
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Таким чином, «любов до життя» (філоменологічність) – ключова 
категорія української культурної традиції, яка акцентує увагу на 
субстанційності та самоцінності Життя; категорія, яка свідчить не 
стільки про причетність людини до виду «homo sapiens», «homo ludens», 
а скільки про причетність людини до роду «homo vivens» (людина жива і 
живуща); категорія, яка відображає відношення людини до Життя у всіх 
його проявах-формах, в т.ч. і в людському прояві. При цьому 
підкреслюється прагнення людини стати тим, ким вона є, тобто 
споріднитися із своєю основою, своїм першопринципом (Богом-Життям), 
з’єднатися (любов) з Життям, тим самим бути живою, бути собою. 
«Філоменологічність» (любов до Життя) – категорія, яка фіксує 
сенсоформуючий чинник пізнавально-освітянського процесу, що 
прояснює цільовий, мотиваційний вектори дій людини і виправдовує всі 
її зусилля. 

Формування цілісної особи фахівця-медика з високім рівнем 
професійної компетентності передбачає реалізацію його 
життєзабезпечуваного потенціалу. «Компетентність» як категорія 
характеризує міру розвитку, реалізації, міру диференційованості 
особистісного потенціалу життєзабезпечення. Формами прояву певної 
міри особового потенціалу є сукупність знань, практично освоєні навіки і 
уміння, досвід, необхідні для результативної життєдіяльності людини, в 
т.ч. і професійної. Очевидно, що «філоменологічний потенціал» 
(життєзабезпечуваний) включає в себе як «особистісний», так 
«адаптаційний» потенціал. Диференціація «потенціалу розвитку» і 
«потенціалу адаптації», на нашу думку, ґрунтується на мірі і 
хронологічної протяжності структурних і рівневих перетворень 
властивостей, якостей, функцій особи. 

Звідси, «філоменологічна компетентність» – це інтегральна 
характеристика особи, яка включає досвід і мудрість (З. Фрейд), вільну, 
усвідомлену активність (А. Адлер), вихід за межі «вивченої 
безпорадності» і здібність до навчання, що дає максимум вигод і мінімум 
втрат (М. Зелігман), саморегуляцію (А. Елліс), постійне осмислення себе 
і світу, що вільно змінюється на основі повноцінного функціонування 
двох компонентів – зріла особистість і зрілі міжособистісні стосунки 
(К. Роджерс). Всі ці характеристики відповідають відомим на сьогодні 
видам компетентностей (когнітивні, мислительні, психологічні, 
гностичні, комунікативні, персональні і ін. ), яких за свідоцтвом 
Е. Богданова і В. Зазикіна в літературі існує понад 30 [6, с. 60]. 

Отже, традиція є не тільки механізмом збереження та трансляції 
унікальності народу, принципів його життєдіяльності, але й ґрунтом для 
формування ефективної моделі освіти і виховання носіїв української 
культури в цілому, медичних працівників зокрема. Вдосконалення освіти 
повинне йти по шляху підготовки висококваліфікованих професіоналів, 
для яких Життя є генеральною та інтегруючою цінністю.  
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Д’яченко І. М. Феномен української культурної традиції – 

підґрунтя формування філоменологічної компетентності студентів 
вищих медичних навчальних закладів України в умовах боротьби за 
незалежність і суверенітет 

У статті визначається генеральна цінність української культури – 
«філоменологічність», підтверджується зв’язок між категоріями «Життя» 
та «філоменологічність», формулюється зміст поняття «філоменологічна 
компетентність», розкривається філоменологічний зміст української 
культурної традиції, яка є підґрунтям формування філоменологічної 
компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів України 
та основи для формування вітчизняної нової парадигми освіти в умовах 
інформаційного суспільства. Проаналізовано і схарактеризовано основні 
прояви філоменологічності в світогляді та культурній традиції українців 
від найдавніших часів. Обґрунтовується зв’язок змісту поняття «життя 
людини», «любов до Життя» (філоменологічність) з основними 
характеристиками людини як представника роду «Homo vivens» 
суверенитет.  

Ключові слова: українська культурна традиція, Бог, першопринцип, 
життя, філоменологічність, філоменологічна компетентність. 

 
Дьяченко И. Н. Феномен украинской культурной традиции – 

основание формирования филоменологической компетентности 
студентов высших медицинских учебных заведений Украины в 
условиях борьбы за независимость и суверенитет 

В статье определяется генеральная ценность украинской культуры – 
«филоменологичность», подтверждается связь между категориями «Жизнь» 
и «филоменологичность», формулируется содержание понятия 
«филоменологическая компетентность», раскрывается филоменологическое 
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основание украинской культурной традиции, которая является 
фундаментом для формирования филоменологической компетентности у 
студентов высших медицинских учебных заведений и новой парадигмы 
отечественного образования в условиях информационного общества. 
Проанализированы основные проявления филоменологичности в 
мировоззрении и традиции украинского народа с древнейших времен. 
Обоснована связь между понятиями «жизнь человека» и «любовь к Жизни» 
с принадлежность человека к роду «Homo vivens». 

Ключевые слова: украинская культурная традиция, Бог, 
первопринцип, жизнь, филоменологичность, филоменологическая 
компетентность. 

 
Dyachenko I. The Phenomenon of Ukrainian Cultural Tradition - 

the Foundation of Formation Filomenological Competence of Students in 
Higher Educational Medical Institutions of Ukraine in the Struggle for 
Independence and Sovereignty 

In the article the general value of Ukrainian culture – «filomenology» 
confirmed the relationship between the categories of «Life» and 
«filomenology», formulated the concept of «filomenological competence» 
revealed filomenologycal content of Ukrainian cultural tradition, which is the 
basis for the formation filomenological competence of students in higher 
educational medical institutions of Ukraine and the basis for the formation of a 
new paradigm of national education in the information society. Author 
determined and analyzed the main manifestations of filomenology in outlook 
and Ukrainian cultural tradition from ancient times. Grounded connection 
meaning of «life», «love of life» (filomenology) of the basic characteristics of 
human kind as a representative of «Homo vivens». 

Key words: Ukrainian cultural tradition, God, first principles, life, 
filomenology, «filomenological competence». 
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ЖИТТЄТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
Розвиток системи освіти України перебуває на етапі інтеграції у 

світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової 
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парадигми освіти, спрямованої на формування творчої, освіченої, 
особистості, яка має чіткі громадянські та особистісні переконання. У 
цьому контексті стає актуальним завдання перетворення освітнього 
середовища вищого навчального закладу на високоорганізовану спільноту 
з прогресивними системами цінностей, продуктивною діяльністю, здатну 
забезпечити умови становлення особистості, яка компетентно вирішує як 
власні професійні проблеми, так і відзначається активною громадянською 
поведінкою, позитивною національною ідентичністю. 

Актуальність теми дослідження визначається суперечностями між: 
підвищеними вимогами, які висуває сучасне суспільство до випускника 
ВНЗ і негативним психологічним кліматом у навчальному закладі, що не 
дає змоги актуалізувати його творчий потенціал; гуманними 
загальнолюдськими цінностями, ідеалами й установками, що 
характеризують ВНЗ як спеціально організоване виховне середовище, і 
реальним розповсюдженням антигуманних цінностей, ідеалів, мотивів і 
установок, домінуючих у значній частини сучасного позанавчального 
середовища студентів; необхідністю інтеграції діяльності всіх учасників 
освітнього процесу і фактичною відсутністю механізмів її реалізації. 

Аналіз психологічної, педагогічної, філософської й історичної 
літератури, педагогічної практики свідчить про зростаючий інтерес до 
проблеми, пов’язаної з формуванням, розвитком і становленням 
сприятливого мікроклімату. Для цих досліджень особливо значущими є 
праці вчених і педагогів-практиків у галузі вивчення соціального 
середовища, зокрема: гуманізації середовища Ш. Амонашвілі, Я. Буєвої, 
Я. Корчака, І. Песталоцці, В. Семенова, Л. Толстого, впливи соціального 
середовища на розвиток особистості Н. Іорданського, С. Моложавого, 
В. Шульгина; створення цілісного виховного процесу в середовищі 
Р. Фахрутдінової; конструювання середовища, що розвиває 
обдарованість особистості, Н. Гафурової; інтеграції методів дослідження 
середовища В. Лісицької.  

Отже, зважаючи на актуальність питання створення ефективного 
освітнього середовища вищого навчального закладу, ставимо за мету 
теоретично обґрунтувати формування життєтворчого освітнього 
середовища як однієї з умов розвитку життєвої компетентності студентів. 

Життєва компетентність особистості передбачає наявність вмінь 
ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам і труднощам, 
здатність людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог 
та прагненням жити гармонійно, повноцінно. Основними її елементами є 
життєстійкість, ефективне функціонування людини в бурхливому і 
постійно мінливому світі, вміння конструктивно реагувати на ці зміни, 
перебудовуватися і, в остаточному підсумку, постійно позитивно 
змінюватися, саморозвиватися. 

Але слід визнати, що сучасне студентство все частіше демонструє 
недостатню сформованість чіткої цілісної моделі власного життєвого 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 215

шляху, малу розвиненість, або зовсім відсутність вмінь саморегуляції 
поведінки та організації власної діяльності у життєвому часопросторі. 

Важливу роль у формуванні життєвої компетентності особистості 
має відігравати вищий освітній навчальний заклад, що забезпечуватиме 
цілеспрямованість, системність і комплексність, наступність і 
послідовність реалізації цього процесу. Кожен напрям освітньої 
діяльності сучасного вишу, кожна дисципліна її навчального плану може 
сприяти формуванню життєвої компетентності студентів. 

Під створенням у освітньому просторі вищого навчального закладу 
життєтворчого середовища ми розуміємо забезпечення у навчально-
виховному процесі сприятливих для формування життєтворчості 
особистості умов. 

Життєтворчість є одним з нових понять у сучасній педагогіці, хоча 
й віддзеркалює довічне прагнення людини бути господарем своєї долі, 
керувати власним життям. Наслідком процесу життєтворчості є 
формування нових життєвих орієнтирів – значущих цінностей, що 
виступають мотивами для творчої особистості, спонукають її до 
збагачення власного життєвого світу, до самопізнання, самореалізації, 
досягнення вершин професійного розвитку, до гармонізації 
взаємовідносин з іншими людьми.  

Автор «концепції життєтворчості», Л. Сохань, визначає цю 
категорію як здійснення творчої продуктивності особистості у 
«матеріалі» власного життя [4]. С. Сухоруков розглядає життєтворчість 
як особливу форму розвитку особистості, динаміку її руху, орієнтовану 
на творчий розвиток [9]. Д. Леонтьєв, Н. Богданова розуміють 
життєтворчість як особистісно-орієнтовану практику розвитку і корекції 
відношень зі світом, відмінна риса якої полягає у тому, щоб не давати 
людині конкретні життєві орієнтири, а навчити її шукати та формувати їх 
самостійно [6, с. 1]. 

О. Джура характеризує життєтворчість як «творення життя», як 
«творчість у трьох іпостасях: продуктивній (результатах активності 
особистості), суб’єктивній (в розвитку суб’єктивного світу особистості), і 
соціальній (відбиття в життєвих світах інших людей) [3]. 

До складових феномену «життєтворчість» Л. Сохань, І. Єрмаков, 
Г. Несен відносять: а) осмислення людиною свого призначення; 
б) розробку життєвої концепції і життєвого кредо; в) свідомий вибір 
життєвих цілей і оформлення їх у життєву програму, життєвий план; 
г) наявність необхідних умов для самореалізації сутнісних сил; д) рівень 
соціальної і психологічної зрілості; е) відповідальне ставлення до свого 
життя і до самої себе [5]. 

Ми підтримуємо думку М. Рупняк, яка стверджує, що 
життєтворчість передбачає розвиток суб’єктності особистості через 
саморозвиток, саморегуляцію, самопізнання, вміння формувати життєві 
орієнтири самостійно; розвиток рефлексії як самоосмислення, 
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самоставлення, самоорганізацію, самооцінку, самоконтроль, 
самовиховання, самонавчання [8].  

У якості атрибутивних характеристик життєтворчої особистості 
Т. Додарук називає освіченість і світоглядну зрілість, соціальну 
активність, громадську відповідальність, прагнення до соціально-
професійного самовизначення, високу загальну працездатність, 
розвинену національну самосвідомість, комунікативну компетентність, 
людяність, творчість, прагнення до морального та фізичного 
самовдосконалення, високий рівень інтелектуальної, моральної, фізичної, 
художньо-естетичної культури [2]. 

Виходячи з концепції, запропонованої Л. Сохань, ми розглядаємо 
життєтворчість як особливу і вищу форму прояву творчої природи 
людини, як духовно-практичну діяльність особистості, спрямовану на 
творче проектування і реалізацію її життєвої стратегії, життя як проекту. 
У процесі розробки і реалізації свого життєвого сценарію особистість 
оволодіває мистецтвом жити – особливим вмінням, що базується на 
глибокому знанні життя, розвинутій самосвідомості і володінні системою 
засобів, методів і технологій життєтворчості.  

Отже, ми розуміємо життєтворчість як творче відношення до світу 
та себе у ньому, діяльність, спрямовану на самопізнання, самотворення, 
планування і реалізацію власного життєвого проекту, що забезпечує 
оптимальний варіант розвитку особистості через самореалізацію. У 
цьому контексті самореалізація є процесом самовдосконалення, що 
передбачає особистісне усвідомлення і вирішення життєвих питань у 
системі взаємодії людини зі світом шляхом соціально прийнятих і 
ситуативно можливих засобів поведінки особистості і розкриття її  
творчого потенціалу як суб’єкта життя. 

У процесі навчання у вищому навчальному закладі в умовах 
соціально-освітнього середовища відбувається формування особистості 
шляхом засвоєння у навчально-виховному процесі професійного, 
загальнокультурного і соціального досвіду. Студенти накопичують і 
перетворюють власні цінності й орієнтації, вибірково вводять у свою 
систему поведінки ті норми і правила, що прийняті в студентському 
колективі, освітньому закладі, суспільстві, засвоюють життєві і соціальні 
ролі, нові види діяльності та форми спілкування. Таким чином, 
спрямування соціально-освітнього середовища вищого навчального 
закладу на формування життєтворчих цінностей перетворює цей простір 
на спеціально організоване педагогічне життєтворче середовище.  

Організація життєтворчого середовища з метою формування 
життєвої компетентності вимагає створення передумов для реалізації 
особистості як суб’єкта власного життя, актуалізації в студентів цілої 
низки здібностей (здібності здійснювати вибір, планувати власне життя, 
усвідомлювати відповідальність за власні вчинки і поведінку, вирішувати 
життєві проблеми, проявляти життєтворчість та ін.). Освітнє середовище, 
спрямоване на формування здатності до життєтворчості, як зазначає 
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Л. Яновська, містить у собі: здатність до побудови життєвих планів і 
цілей; здатність до відкритого, вільного сприйняття і мислення; здатність 
до організації регуляції часу, до актуалізації своїх можливостей, 
ресурсів; здатність до відсторонення, до трансценденції і рефлексії [11]. 

Ще однією важливою особливістю життєтворчого середовища у 
освітньому просторі ВНЗ як чинника формування життєвої 
компетентності майбутніх фахівців є те, що саме в ньому людина набуває 
необхідних професійних і життєвих знань, вмінь і технічних навичок для 
досягнення успіху в структурі матеріальної сфери суспільного 
функціонування. Цінними для формування життєвої компетентності є і 
знання, вміння та навички, що стосуються регулювання поведінки в 
соціумі, адже саме вони сприяють соціалізації людини, встановлюють 
характеристики морального ідеалу людини. Життєтворче середовище 
покликане сформувати ціннісно-світоглядну картину світу, розвинути 
духовно-вольове прагнення особистості до оволодіння смислами і 
оціночними характеристиками соціокультурного середовища.  

Для теоретичного обґрунтування необхідності формування 
життєтворчого середовища вагомою є, на наш погляд, думка Т. Тюльпи, 
яка стверджує, що соціально-освітнє середовище, будучи частиною 
об’єктивної для людини реальності, надає особистості необхідних умов 
для реалізації себе як суб’єкта творчих можливостей, як унікальної 
істоти, яка у спілкуванні із собі подібними набуває особистісних смислів 
і цінностей, що зрештою і утворюють її внутрішній духовний світ і 
викликають необхідність саморозвитку і самореалізації [10]. 

На думку вчених, студент, перебуваючи на вершині емоційно-
вольового розвитку, здатен до найактивнішої соціокультурної 
самореалізації і виявлення особистісних прагнень, здатностей і талантів. 
Саме в цей період завданням ВНЗ є підтримати і розвивати ще не до 
кінця сформовану особистість, розвивати її прагнення, здатності і 
таланти [7]. Такий розвиток можливий, на нашу думку, за умов сприяння 
організації і змісту навчально-виховного процесу створенню міцної 
ціннісно-світоглядної основи особистісної життєтворчості, формування 
мотиваційної готовності студентів до самостановлення і саморозвитку. 

Цікавим підходом до розуміння суттєвих ознак життєтворчого 
середовища вважаємо точку зору М. Рупняк, яка визначає його як 
комплекс умов, зовнішніх обставин і стимулів, що впливають на 
збагачення навчальної та позанавчальної діяльності, переходять у 
внутрішні стимули, сприяючи самореалізації, саморозвитку, розкриттю 
творчого потенціалу, розвитку ціннісно-смислової сфери свідомості 
особистості, потреби в реалізації особистісно значущих життєвих 
проектів. Організацію життєтворчого середовища розвитку науковець 
розглядає як умову самовизначення студентів, як здатність до 
самостійної побудови свого життя, до усвідомлення і регулювання 
життєдіяльності, що забезпечує формування внутрішньої готовності до 
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усвідомленого і самостійного побудування, корекції і реалізації свого 
розвитку (професійного, життєвого, особистісного) [8]. 

Здебільшого підтримуючи позицію науковця, зазначимо, що 
життєтворче середовище є засобом реалізації життєвої компетентності 
особистості через саморозвиток, саморегуляцію, вміння самостійно й 
усвідомлено формувати життєві орієнтири; за допомогою рефлексії як 
самопізнання, самоорганізації, самооцінки, самоконтролю, 
самовиховання, самонавчання; шляхом розкриття творчого потенціалу і 
розвиток емоційно-вольової і ціннісної сфери особистості майбутнього 
фахівця у процесі професійної підготовки.  

Внутрішній простір життєтворчого середовища уявляється нами як 
взаємопов’язане існування декількох сфер, спрямованих на 
самотворення, на розвиток взаємовідношень з іншими людьми, на 
пізнання й перетворення навколишнього світу, усвідомлення відношення 
до життєво-важливих для особистості подій. У сфері, спрямованій на 
самотворення, на основі засвоєння способів поведінки і прийомів 
самоаналізу і самопізнання формується потреба в самовдосконаленні, 
рефлексивна самооцінка. У сфері, що відповідає за взаємовідношення з 
оточуючими, формується комунікативна культура, емпатія, культура 
поведінки, відбувається засвоєння ролей і стратегій поведінки 
майбутнього вчителя і людини. У сфері відношень особистості до 
навколишнього світу здійснюється розвиток здатності особистості до 
самореалізації, креативності, оволодіння технологією життєтворчості та 
життєвими стратегіями. У сфері, центром якої виступає особисте життя 
людини, відбувається усвідомлення сенсу життя і пошук власного 
варіанту поведінки відповідно до загальнолюдських цінностей. 

Вплив життєтворчого середовища, на нашу думку, повинен 
виявлятися у змінах у внутрішньому світі особистості, формуванні 
життєтворчої мотивації, переосмисленні своїх дій у різних відношеннях з 
навколишнім світом. Цей вплив реалізується за рахунок життєтворчих 
ефектів середовища, що виникають у системі середовище – суб’єкт, 
педагогічного супроводу розвитку особистості, індивідуальної освітньої 
траєкторії, інформаційного забезпечення, педагогічної підтримки, 
спрямованої на вирішення проблем, пов’язаних із формуванням 
життєвого і професійного досвіду студентів.  

Зважаючи на наведені приклади можливостей впливу 
життєтворчого середовища на розвиток особистості, її мотивацію на 
життєві досягнення, вирішення складних питань в усіх сферах 
життєдіяльності, успішність виконання життєвих і соціальних ролей, 
саморозвиток і самореалізацію, продуктивне здійснення життя як 
індивідуального життєвого проекту, можна із впевненістю зауважити на 
тому, що створення у вищому навчальному закладі життєтворчого 
середовища дозволятиме сприяти формуванню життєвої компетентності 
особистості студента. 
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Зубкова Л. М. Життєтворче середовище вищого навчального 

закладу як інструмент формування життєвої компетентності 
студентів 

У статті розкривається актуальність створення життєтворчого 
освітнього середовища у вищому навчальному закладі як фактору, що 
сприяє формуванню життєвої компетентності студентів у процесі 
професійної підготовки. Теоретично обґрунтовується поняття 
життєтворчості та висвітлюються атрибутивні характеристики 
життєтворчої особистості. Автор наголошує на тому, що освітній простір 
ВНЗ має бути чинником формування життєвої компетентності майбутніх 
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фахівців і що саме в ньому людина набуває необхідних професійних і 
життєвих знань, вмінь і технічних навичок для досягнення успіху. 
Визначається вплив життєтворчого середовища ВНЗ на розвиток 
особистості, її мотивацію на життєві досягнення, вирішення складних 
питань в усіх сферах життєдіяльності, успішність виконання життєвих і 
соціальних ролей, саморозвиток і самореалізацію.  

Ключові слова: життєтворчість, життєтворче середовище, життєва 
компетентність, самореалізація, вищий навчальний заклад. 

 
Зубкова Л. Н. Жизнетворческая среда высшего учебного 

заведения как инструмент формирования жизненной 
компетентности студентов 

В статье раскрывается актуальность формирования 
жизнетворческой образовательной среды высшего учебного заведения 
как фактора, способствующего развитию жизненной компетентности 
студентов в процессе профессиональной подготовки. Теоретически 
обосновывается понятие жизнетворчества и описываются атрибутивные 
характеристики жизнетворческой личности. Автор акцентирует 
внимание на том, что образовательная среда высшего учебного заведения 
потенцирует формирование жизненной компетентности будущих 
специалистов, и обуславливает приобретение необходимых 
профессиональных и жизненно важных знаний, умений и навыков для 
достижения успеха. Отмечается воздействие жизнетворческой среды 
высшего учебного заведения на развитие личности, на мотивацию к 
самореализации, разрешение сложных вопросов во всех сферах 
жизнедеятельности, успешность выполнения жизненных и социальных 
ролей, саморазвитие, которые являются сущностными компонентами 
жизненной компетентности личности.   

Ключевые слова: жизнетворчество, жизнетворческая среда, 
жизненная компетентность, самореализация, высшее учебное заведение. 

 
Zubkova L. Life-creativity Educational Environment as a Means of 

Developing Life Competence 
The article concerns the issue of urgency of devising life-creativity 

educational environment as a means of developing life competence in 
students. The essence of life-creativity concept and its constituents are 
determined. Being guided by the findings of prominent scholars the author 
substantiates the main attributive characteristics of a life-creative individuality. 
The author emphasizes that educational environment in high education 
establishments makes for developing life competence in students and 
facilitates acquiring important professional and essential knowledge, life 
proficiency and experience for future successful self-realization. The concept 
of life-creativity educational environment as a pedagogical condition for 
aiming students to create successful life strategy, to be motivated for self-
fulfillment in their professional sphere, in a society and personal life is 
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distinguished. The idea that during student age a person experiencing a peak of 
his emotional and volitional development is able to perform the most active 
social and cultural realization and thus can be effectively influenced by life-
creativity educational environment is stressed. The examples of possible 
impact of life-creativity educational environment on development of a person, 
motivation to life success, effective performing social roles, self-development 
and self-fulfillment, productive living resulting from an individual life project 
are described. 

Key words: life-creativity, life-creativity environment, life competence, 
self-fulfillment, high education establishments. 
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О. Л. Караман  

 
НАПРЯМИ І ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ  
В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 
ХХІ століття – епоха постіндустріального, тобто інформаційного 

суспільства. Людина живе в потоці інформації, продукує й використовує 
різні інформаційні технології, що робить її все більш залежною від них. 
Усе частіше інформаційні технології використовуються для 
маніпулювання масовою свідомістю, впливу та управління людьми. 
Яскравим прикладом такого маніпулювання є гібридна війна в Україні, а 
її результатом – анексія Криму та втрата контролю над частиною 
територій Сходу України.  

Багато державних і недержавних закладів, установ, організацій та 
підприємств змушені були переміститися на підконтрольну українській 
владі територію. Не винятком стали й вищі навчальні заклади та наукові 
установи, серед яких – Державний заклад «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

У нових умовах функціонування змінилася місія університету, 
набули трансформації стратегічні цілі, напрями, зміст освітньої 
діяльності. Університет став не тільки освітньо-науковим, а й соціально-
економічним та інформаційним центром розвитку і безпеки регіону. 

Метою статті є узагальнення досвіду й визначення пріоритетних 
напрямів і змісту діяльності переміщеного вищого навчального закладу в 
умовах гібридної війни на Сході України. 

Розкриваючи мету статті, ми намагалися відповісти на питання: що 
таке гібридна війна і яке місце в ній відводиться війні інформаційній; що 
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таке інформація та дезінформація і в чому полягає інформаційно-
психологічний вплив на особистість; що таке інформаційно-психологічна 
протидія та яка роль освіти в ній; і, нарешті, які завдання стоять перед 
вищим навчальним закладом в умовах гібридної війни та евакуації? 

Передусім зазначимо, що проблема гібридних війн з використанням 
інформаційно-психологічних впливів на населення й особистість не нова. 
Тільки за останні 25 років ми стали свідками таких війн, як 
Південноосетинська війна (1990 – 1992), Громадянська війна в Грузії 
(1990 – 1993), Карабахська війна (1991 – 1994), Війна в Хорватії (1991 – 
1995), Збройний конфлікт у Придністровʼї (1992), Продовження 
громадянської війни в Афганістані (1992 – 2001), Осетино-інгушський 
конфлікт (1992), Грузино-абхазька війна (1992 – 1993), Боснійська війна 
(1992 – 1995), Перша чеченська війна (1994 – 1996), Косівська війна 
(1998 – 1999), Друга чеченська війна (1999 – 2009), війна в Грузії (2008), 
Війна на сході України (2014 – до сьогодні), Сирійська війна (2011 – до 
сьогодні) та ін. [12]. 

Незвичайний перебіг цих сучасних воєн свідчить про необхідність 
розгляду та врахування не тільки і не стільки суто військових аспектів, 
скільки політичних, соціокультурних, економічних, інформаційних, 
геополітичних фреймів конфліктів.  

Так, багаторічна фальсифікація історії; навіювання населенню 
Сходу України відчуття особливості й унікальності жителів Донбасу, 
страху перед ефемерною загрозою «бандерівщини», «хунти», 
«карателів»; формування ворожого ставлення до всього Західного; 
відсутність адекватної інформаційної та культурної політики призвели до 
руйнації ціннісних орієнтацій та окупації свідомості у значної частини 
населення на Сході країни. А воєнна та інформаційна агресія – до 
зникнення у нього адекватної оцінки сучасних подій та усвідомлення 
себе частиною «руського миру».  

Проаналізувавши великий масив наукових праць з проблеми 
гібридної війни (А. Дубина, В. Горбулін, К. Гринько, Ю. Костюченко, 
В. Лисенко, Н. Марута, О. Мануйло, М. Маркова, В. Остроухов, 
В. Панченко, О. Петренко, В. Петрик, М. Попов, В. Толубко, М. Требін, 
Д. Фролов, В. Щербак та ін.) ми спробували уточнити для себе низку 
питань, що пояснюють ситуацію, у якій опинилися, а також дають 
орієнтири для вибудовування нової стратегії розвитку університету в 
східноукраїнському регіоні в умовах евакуації. 

За думкою вчених гібридна війна – це війна із поєднанням 
принципово різних типів і способів ведення війни, які скоординовано 
застосовуються задля досягнення спільних цілей. Типовими 
компонентами гібридної війни є застосування: 

 класичних прийомів ведення війни з використанням збройних 
сил, військової техніки та ін.; 

 нерегулярних збройних формувань – так званих повстанців, 
терористів, ополченців, бойовиків, «зелених чоловічків», партизан та ін.; 
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 інформаційної пропаганди [8, с. 43–51]. 
При цьому країна-агресор залишається публічно непричетною до 

розв’язаного конфлікту.  
Гібридна війна – це тип конфлікту кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Вона починається задовго до власне бойових дій. Спочатку її «сіють» у 
душах та головах людей за допомогою агресивного й неперервного потоку 
інформації. Метою такої війни є не завоювання чи втримання території, а 
хаос, неперервний конфлікт і постійне генерування провокацій і 
постановочних для зомбі-ЗМІ військових подій. 

Як зазначалося вище, невідʼємним й основним складником 
гібридної війни є війна інформаційна. 

Саме в інформаційній війні відбувається побудова альтернативної 
(зомбі-) реальності, всередині якої є можливим перетворення свого 
співвітчизника (колегу, друга, навіть члена сімʼї) на ворога, «карателя», 
нелюдя, якого треба фізично знищити.  

Глибинна сутність інформаційної війни – ідентоцид, тобто 
знищення національної-державної-громадянської ідентичності країни-
суперника до такого стану, коли про нього можна сказати одне – ворог; 
переконання частини народу країни, а в ідеалі й частини народу 
супротивника в злих намірах іншої частини щодо своїх. 

Проте не все населення стає жертвою ідентоциду. Маніпуляція 
реаліями в інформаційній війні відбувається так, що в неї попадають 
лише ті, що вписуються в зомбі-реальність [1–3; 8; 14; 15]. 

Аналізуючи події, що сталися на нашій рідній землі, з освітньої та 
психолого-педагогічної позицій, можемо сказати, що основною причиною 
легкої окупації нашої території стали низький рівень освіченості й 
вихованості громадян, а разом з ним – відсутність у них елементарних 
знань із закономірностей соціального й економічного розвитку 
суспільства і держави; нерозвиненість або недорозвиненість таких 
психічних процесів, як здатність до критичного аналізу, проведення 
аналогій подій в інших країнах, що вже зазнали подібної агресії; 
невміння прогнозувати розвиток соціальної й особистої ситуації; 
маргінальність, тобто невизначеність у приналежності до певної нації і 
держави; інфантилізм, що полягає в соціально-психологічній незрілості, 
схильності шукати причини своїх проблем у непорядності влади, 
обставинах, що склалися, а не в собі та своїй пасивності, роз’єднаності, 
неорганізованості, бездіяльності, лінивості, байдужості до особистісного 
розвитку та розвитку суспільства та легкому захопленні марними мріями 
про те, що хтось прийде і вирішить за нього всі проблеми або «спустить з 
небес неземні блага». 

Прикро, що завдяки слабкій інформаційній політиці на Сході 
України, відсутності достойного інформаційного спротиву брудним 
інформаційним атакам, майже не було висвітлено й доведено до всього 
населення України й світу громадянську позицію іншої частини людей 
Сходу України, набагато більшої й прогресивнішої. За кадром 
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залишилися масові мітинги «За єдину Україну» уже під час окупації, 
виступи в ЗМІ відомих освітян, науковців, студентів, підприємців, 
представників малого і середнього бізнесу, простих людей; героїчні 
вчинки проукраїнських ЗМІ на фоні переслідувань і ще багато іншого.  

І допоки ми не контролюємо інформаційний простір на власній 
території, ми не можемо розраховувати на підтримку там власного 
населення. А це означає постійне підкріплення терористів з боку 
зомбованого населення. 

І так, основним складником гібридної війни є війна інформаційна. 
А що ж таке інформація? 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» та 
етимологічного походження терміну інформація (від лат. «informatio» – 
розʼяснення; виклад фактів, подій; витлумачення) – це будь-які відомості 
та дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді, а також знання, які отримує 
споживач (субʼєкт) у результаті сприйняття і переробки цих відомостей 
та даних, незалежно від форми їх подання [5]. 

У більш широкому сенсі під інформацією розуміють оброблені та 
осмислені дані та відомості, а також знання або висновки, що отримані 
на основі їх подання, незалежно від форми подання.  

Інформація поширюється з метою її доведення до необмеженого 
кола осіб. Вона поширюється друкованими (пресою), електронними, 
аудіовізуальними, а також мультимедійними засобами масової 
інформації (ЗМІ). Військово-політичне керівництво РФ ще задовго до 
застосування своєї зброї проти України почало транслювати через ЗМІ 
брехливі, спеціально спотворені дані та відомості у вигляді 
дезінформації – свідомо хибної, неправдивої інформації, що 
поширюється з метою введення в оману. Так почалася інформаційна 
боротьба – комплекс скоординованих заходів, які проводяться державою 
та окремими особами з метою завоювання і утримання інформаційної 
переваги над противником шляхом впливу на його інформаційну 
інфраструктуру і інформацію, що в ній існує, а також підриву морально-
психологічної стійкості населення противника з одночасним захистом від 
аналогічного впливу з його боку. Формами ведення інформаційної 
боротьби є: інформаційна війна, інформаційна кампанія; інформаційна 
операція; інформаційний удар; інформаційна акція; інформаційна атака; 
інформаційний захід. Різновидом інформаційної операції, де інформація 
впливає на людину, є інформаційно-психологічна операція [4; 10; 14]. 

Інформаційно-психологічна операція (ІПсО) – система узгоджених 
та взаємопов’язаних за метою, завданнями, об’єктами і часом 
інформаційних акцій, атак і заходів, що проводяться одночасно або 
послідовно за єдиними замислом і планом для вирішення завдань 
інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію. ІПсО 
проводяться і в мирний час, і в особливий період, ще задовго до початку 
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відкритих бойових дій. А з початком бойових дій ІПсО мають завдання 
їх інформаційно-психологічного забезпечення. 

Інформаційно-психологічна зброя – вид інформаційної зброї як 
сукупність засобів, форм, способів та прийомів прихованого впливу 
(маніпулювання) інформацією в інформаційному просторі протиборчої 
сторони (зокрема через ЗМІ) для ураження індивідуальної і масової 
свідомості та підсвідомості людей, з метою зміни їх поведінки [8, с. 43–51]. 

Головне завдання ІПсО полягає в маніпулюванні масами. На 
оперативному рівні мета ІПсО – вплинути на рішення противника таким 
чином, щоб він не знав, що на нього впливали, а вважав це рішення своїм 
власним. 

Інформаційно-психологічний вплив – це вплив на свідомість 
інформаційно-психологічними або іншими засобами, який викликає 
трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, відносин, ціннісних 
орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою вплинути на її 
діяльність і поведінку. Кінцевою його метою є досягнення певної реакції, 
поведінки (дії або бездіяльності) особистості, яка відповідає цілям 
психологічного впливу [10; 11; 14]. 

Вплив інформаційного простору на особистість може здійснюватись 
різними способами, серед яких слід виділити: дезінформацію, поширення 
чуток, залякування (терор), емоційне придушення, ініціювання агресивних 
емоційних станів, демонстрацію, маніпуляцію. 

Сутність дезінформації полягає у навмисному наданні суб’єктом 
свідомо зміненої інформації об’єкту з метою його дезорієнтації. Для 
дезінформації особистості свідомо надають помилкові дані.  

Таким чином, інформаційно-психологічний вплив містить у собі 
сукупність методів, видів і способів, уміле використання яких дозволяє 
ефективно впливати на поведінку особистості, особливо у незвичайних 
умовах. 

Способом протидії негативному інформаційному пливу на 
свідомість та психіку особистості є інформаційно-психологічна протидія 
– це складова інформаційно-психологічної боротьби, спрямована на 
власну аудиторію, яка одночасно є мішенню для спеціальної пропаганди 
(інформаційно-психологічних операцій) противника, з метою 
нейтралізації або зведення до мінімуму ефекту від ворожого 
інформаційно-психологічного впливу. Вона включає комплекс заходів, 
спрямованих на захист певної системи світоглядних орієнтирів, настанов, 
стереотипів, на основі яких ґрунтується високий морально-
психологічний стан особистості та здатність Українського народу до 
опору агресору [8, с. 43–51].  

Освіта, зокрема вища, нині не в меншій мірі, ніж будь-яка інша 
сфера, є обʼєктом інформаційної війни. Але освіта не лише пасивний 
обʼєкт, жертва цієї агресії; вона має потенціал бути активним субʼєктом 
інформаційної протидії. Тому в контексті інформаційної війни освіту 
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потрібно розглядати не лише як ціль для атак, але також як стратегічний 
ресурс для перемоги. 

Інформаційна війна в освіті – це, першою чергою, боротьба за 
молодь, її свідомість, мислення. 

Не випадково, основним осередком інформаційно-психологічної 
протидії на території, що залишилася підконтрольною українській владі, 
стає вищий навчальний заклад, тимчасово переміщений на цю територію. 

В умовах гібридної війни університет стає не тільки освітньо-
науковим і культурним центром розвитку регіону, а й активним учасником 
процесу сприяння зупиненню конфлікту на Сході України, ефективним 
суб’єктом забезпечення інформаційної безпеки в регіоні, соціально-
психологічного й педагогічного захисту найбільш вразливих категорій 
населення, перебираючи в багатьох випадках на себе функції держави. 

Так, у галузі освітньої діяльності перед ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» відразу після 
евакуації постали завдання: 

 розвитку університету як регіонального освітнього, наукового, 
соціокультурного центру; 

 розробки гнучкої, змішаної системи освіти на основі поєднання 
очної і заочної форм навчання з дистанційною та залучення до навчання 
студентів з різних регіонів України, з різних куточків світу, на будь-
якому етапі життєвого та професійного шляху;  

 підвищення ролі національно-патріотичного виховання молоді; 
 залучення до навчання абітурієнтів з тимчасово 

неконтрольованої території через Освітній центр «Донбас – Україна»; 
абітурієнтів з числа військовослужбовців; 

 підвищення рівня університетської мобільності, тобто створення 
системи взаємообміну студентів з метою залучення студентської молоді 
до національно-культурних традицій різних регіонів України, 
формування у студентів шанобливого й толерантного ставлення до 
наявного в Україні різноманіття культурних традицій; 

 залучення викладачів і студентів до участі в міжнародних 
грантах, програмах, стажування за кордоном; 

 розбудови системи забезпечення якості освіти та підвищення на 
цій основі освітнього потенціалу тощо. 

І за 2,5 роки евакуації, станом на 2016 рік, університет не тільки 
повністю відновився в сукупності всіх напрямів діяльності, а й випередив 
багато найпрестижніших вітчизняних вишів у використанні сучасних 
освітніх технологій. Зокрема, в університеті створено й функціонує сайт 
дистанційного навчання на основі використання електронної платформи 
Moodle; розроблено близько 15 тисяч дистанційних курсів із засобами 
контролю та самоконтролю якості знань та практичних умінь студентів; 
створено «віртуальний університет» в українському сегменті 
кіберпростору, на базі якого розроблено понад 500 комп’ютерних тестів 
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для проведення державних і вступних екзаменів; введено в повсякденну 
практику проведення онлайн-лекцій у реальному часі для всіх 
спеціальностей університету.  

У науці пожвавився інтерес до досліджень у соціо-гуманітарній та 
інформаційній галузях. Зʼявилася необхідність для розвитку досліджень 
у галузі сільського господарства; залучення бізнесу до досліджень в 
аграрній сфері, сфері енергозбереження, використання альтернативних 
джерел енергії, збереження довкілля тощо; комерціалізації результатів 
наукової діяльності для укріплення й розвитку матеріально-технічної й 
інформаційної бази університету. 

Особливо важливою стає соціальна місія університету. Тут перед 
нами постали завдання: розвитку університету як центру продукування й 
поширення науково обґрунтованої, об’єктивної інформації та 
інформаційної безпеки в регіоні; розробки та впровадження ефективних 
інформаційних технологій, зокрема на основі використання ЗМІ, сайту 
університету, розробки нового сайту, соціальних мереж; залучення 
різнопрофільних соціальних інститутів тощо. 

Університет став майданчиком для взаємообміну досвідом та 
культурними традиціями між освітянами, науковцями, діячами 
мистецтва і культури, фізкультури і спорту з різних регіонів України. У 
процесі співпраці поступово розвінчується міф про полярність Сходу і 
Заходу, а також мінімізується недовірливе ставлення місцевого 
населення до Збройних сил України. 

Університет став основним кадровим ресурсом для соціального, 
педагогічного й психологічного захисту населення, зокрема двох 
найбільш незахищених й кризових категорій – внутрішньо переміщених 
осіб (особливо сімей з дітьми) та військовослужбовців. 

Так, внутрішньо переміщені особи (ВПО) зазнали різний рівень 
психологічної травматизації внаслідок збройного конфлікту, тривалого 
перебування в зоні військових дій, потрапляння під обстріли, втрати 
(поранення) членів родини, домівки, друзів, найближчого соціального 
оточення тощо. 

Військовослужбовці, звільнені з військової служби, учасники 
бойових дій та антитерористичної операції (АТО) також зазнали 
психологічних травм внаслідок інтенсивних бойових дій, застосувань 
важкої зброї, тактики дій повних бойових підрозділів, а також 
довготривалий час перебування в зоні АТО. 

Наразі університет забезпечує кадрами роботу двох центрів, 
відкритих міжнародними організаціями в м. Старобільську: Луганське 
відділення Міжнародної благодійної організації «СОС Дитяче Містечко» 
та Центр психосоціальної адаптації. 

Так, у межах діяльності Міжнародної благодійної організації «СОС 
Дитяче Містечко» вже другий рік поспіль діють Програми: 

 Медико-психологічна реабілітація та соціальна допомога сім’ям, 
які потрапили у складні життєві обставини (СЖО) та сім’ям внутрішньо 
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переміщених осіб (ВПО) із зони проведення АТО, а також сім’ям із 
дітьми, що залишилися на окупованій території (за підтримки Австрії); 

 Укріплення громад для забезпечення потреб вразливих сімей на 
півночі Луганської області (за підтримки ЮНІСЕФ);  

 Надання кваліфікованих психологічних послуг внутрішньо 
переміщеним дітям та сім’ям у Старобільську та Сєверодонецьку 
Луганської області (за підтримки Австрії, США, Японії).  

Другий центр – Центр психосоціальної адаптації також працює з 
найбільш уразливими категоріями, зокрема ВПО та 
військовослужбовцями. 

Отже, майже за 3 роки евакуації, в умовах гібридної війни, 
університет став центром розвитку регіону – освітнього, наукового, 
соціокультурного, інформаційного. За цей час накопичено чимало 
досвіду, проведено низку Міжнародних і Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, видано багато матеріалів за їх результатами. 
Наразі науковцями університету розпочато дослідження гібридної війни 
в міждисциплінарному вимірі. 

Таким чином, розкриваючи тему й мету статті, нами було зʼясовано 
особливості гібридної війни, основним компонентом якої є інформаційна 
війна, під якою розуміємо комплекс скоординованих заходів, що 
проводяться державою та окремими особами з метою завоювання і 
утримання інформаційної переваги над противником шляхом впливу на 
його інформаційну інфраструктуру і інформацію, що в ній існує, а також 
підриву морально-психологічної стійкості населення противника з 
одночасним захистом від аналогічного впливу з його боку. Сутністю 
інформаційної війни є ідентоцид, тобто знищення національної-
державної-громадянської ідентичності країни-суперника до такого стану, 
коли про нього можна сказати одне – ворог; переконання частини народу 
країни, а в ідеалі й частини народу супротивника в злих намірах іншої 
частини щодо своїх; вплив на свідомість інформаційно-психологічними 
засобами, який викликає трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, 
відносин, ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою 
вплинути на її діяльність і поведінку. 

Одним з основних учасників процесу сприяння зупиненню 
конфлікту на Сході України, забезпечення інформаційної безпеки в 
регіоні, соціально-психологічного й педагогічного захисту найбільш 
вразливих категорій населення стає переміщений на підконтрольну 
українській владі територію вищий навчальний заклад. В умовах 
гібридної війни університет стає центром розвитку регіону – освітнього, 
наукового, соціокультурного, інформаційного. 

Тому перед університетом стоїть завдання розробки стратегії та 
конкретних рекомендацій виходу з конфлікту та реінтеграції 
неконтрольованої території в правове, соціальне, економічне, освітнє, 
інформаційне поле України. 
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Караман О. Л. Напрями і зміст діяльності університету в 
умовах гібридної війни на Сході України 

У статті розкрито напрями і зміст діяльності університету в умовах 
гібридної війни на Сході України.  

Зʼясовано, що основним компонентом гібридної війни є 
інформаційна війна – комплекс скоординованих заходів, що проводяться 
державою та окремими особами з метою завоювання і утримання 
інформаційної переваги над противником шляхом впливу на його 
інформаційну інфраструктуру і інформацію, що в ній існує, а також 
підриву морально-психологічної стійкості населення противника з 
одночасним захистом від аналогічного впливу з його боку. 

Доведено, що одним з основних учасників процесу сприяння 
зупиненню конфлікту на Сході України, забезпечення інформаційної 
безпеки в регіоні, соціально-психологічного й педагогічного захисту 
найбільш вразливих категорій населення є переміщений на 
підконтрольну українській владі територію вищий навчальний заклад. В 
умовах гібридної війни університет стає центром розвитку регіону – 
освітнього, наукового, соціокультурного, інформаційного. 

Ключові слова: гібридна війна, інформаційна війна, інформаційно-
психологічна операція, університет, регіон. 

 
Караман Е. Л. Направления и содержание деятельности 

университета в условиях гибридной войны на Востоке Украины 
В статье раскрыты направления и содержание деятельности 

университета в условиях гибридной войны на Востоке Украины. 
Установлено, что основным компонентом гибридной войны 

является информационная война – комплекс скоординированных 
мероприятий, проводимых государством и отдельными лицами с целью 
завоевания и удержания информационного превосходства над 
противником путем воздействия на его информационную 
инфраструктуру и информацию, которая в ней существует, а также 
подрыва морально-психологической устойчивости населения противника 
с защитой от аналогичного воздействия с его стороны. 

Доказано, что одним из основных участников процесса содействия 
остановке конфликта на Востоке Украины, обеспечения 
информационной безопасности в регионе, социально-психологической и 
педагогической защиты наиболее уязвимых категорий населения 
является перемещенное на подконтрольную украинской власти 
территорию высшее учебное заведение. В условиях гибридной войны 
университет становится центром развития региона – образовательного, 
научного, социокультурного, информационного. 

Ключевые слова: гибридная война, информационная война, 
информационно-психологическая операция, университет, регион. 
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Karaman O. Directions and Activity Content of the University in 
Conditions of Hybrid Warfare in East Ukraine 

The article reveals the direction and activity content of the university in 
conditions of hybrid warfare in East Ukraine. It was found that the main 
component of hybrid warfare is the information warfare is a set of coordinated 
activities carried out by the state and individuals to conquer and retain 
information superiority over the enemy by acting on its information 
infrastructure and information that it exists, and undermine the moral and 
psychological population of resistance of the enemy while protecting the 
similar impact with its side. Proved that one of the main actors promoting 
stopping the conflict in East Ukraine, information security in the region, social 
and psychological and pedagogical protect the most vulnerable groups have 
moved to the Ukrainian authorities controlled by area university. In conditions 
of hybrid warfare University became the center of the region is educational, 
scientific, social and cultural, information. 

Key words: hybrid warfare, information warfare, information and 
psychological operation, university, region. 
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Н. В. Сулаєва 

 
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ОТРИМАННЯ 
НЕФОРМАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Сучасна техногенно-інформаційна епоха характеризується насиченням 

світового простору надзвичайно великим потоком відомостей, які 
заповнюють усі сфери людського життя. Це, безумовно, має позитивний 
вплив на суспільний розвиток, зокрема, на розквіт демократії, злет 
національної свідомості, вияв сили людського духу та життєствердження. 
Водночас пронизування особистісного простору молодої людини 
надмірною, деколи дегуманізованою техніко-операційною інформацією, 
почасти викликає негативні або суперечливі трансформації особистості, 
наприклад, формування цілераціональності, калькулятивності, цинічності 
тощо. Одним із ефективних шляхів підготовки молодого покоління до 
повноцінного життя в умовах розвитку інформаційного суспільства є 
високий рівень світоглядних орієнтацій вихователів, учителів, психологів, 
соціальних працівників, котрі організовують навчально-виховний процес в 
різних типах освітніх закладів. 
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Посиленню конструктивних чинників формування молодої людини, 
осмисленню причин виникнення деструктивних впливів на особистість 
та пошукам шляхів їх мінімізації присвятили наукові розвідки вітчизняні 
філософи сучасності (Є. Андрос, А. Дондюк, В. Загороднюк, Т. Лютий, 
Л. Солонько, Г. Шалашенко, О. Ярош та ін), психологи (С. Болтівець, 
О. Бондаренко, Н. Каліна, Н. Пов’якель, В. Семиченко та ін.), педагоги 
(Т. Андрущенко, Г. Бал, І. Бех, Л. Губерський, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
М. Лещенко, С. Соломаха та ін.). Науковці стверджують, що винятково 
важливим у формуванні молодої людини є осмислення нею свого місця й 
ролі в суспільстві, усвідомлення прав і обов’язків, розуміння 
правильності вибору форм і напрямів власної діяльності, становлення 
світоглядних орієнтацій. Виключно цінним у досягненні цих завдань є 
освітньо-виховне середовище навчального закладу, зокрема, 
педагогічного ВНЗ, у якому відбувається особистісно-професійне 
становлення майбутніх фахівців. Актуальність проблеми усвідомлюється 
професорсько-викладацьким складом вищих педагогічних навчальних 
закладів, де постійно оновлюються підходи до професійної підготовки 
фахівців освіти. Ефективним, на наше переконання, є підхід, що дозволяє 
реалізувати конвергентне поєднання формальної й неформальної 
(зокрема, мистецької) освіти студентів педагогічних ВНЗ.  

У пропонованій статті важливим є обґрунтування ефективності 
конвергенції формальної освіти з неформальною мистецькою освітою в 
художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів з 
метою формування світоглядних орієнтацій майбутніх учителів. 

У сучасних умовах розвитку суспільства світоглядні уявлення та 
переконання студентів вітчизняних вищих педагогічних закладів освіти, 
як і молодого покоління загалом, формуються в контексті переоцінки 
історичного минулого нашої держави, утвердження плюралізму, 
розмаїття поглядів на різні аспекти суспільного життя, оновлення 
системи навчально-виховної роботи. Важливим кроком в 
трансформаційному процесі освітнього середовища педагогічних вишів є 
збагачення результатів формальної освіти студентів неформальною 
мистецькою освітою. 

Зауважимо, що на відміну від формальної освіти (яка передбачає 
навчання на загальному і/або професійному рівні й завершується 
видачею загальновизнаного диплома або атестата), неформальна 
мистецька освіта в системі професійної підготовки вчителя розглядається 
як добровільна мистецька діяльність особистості, що здійснюється поза 
формальним навчанням у вищому педагогічному закладі освіти, 
реалізується здебільшого в художньо-творчих колективах і не 
супроводжується видачею диплома офіційного зразка [1, с. 75]. У вищих 
педагогічних навчальних закладах такими художньо-творчими 
колективами є хори, вокальні та хореографічні ансамблі, театральні, 
образотворчі гуртки, майстерні декоративно-вжиткового мистецтва 
тощо. Метою неформальної мистецької освіти є стимулювання 
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особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів через 
задоволення їхніх соціокультурних й освітньо-професійних 
індивідуальних потреб. Ця мета конкретизується в завданнях духовного, 
соціального, мистецького розвитку, та передбачає: 

 активізацію творчого потенціалу особистості; 
 гармонізацію психоемоційного й фізичного стану студента; 
 розвиток неповторної індивідуальності учасника художньо-

творчого колективу, узагальнення життєвого досвіду та співвіднесення 
його з системою цінностей, які історично склалися в державі та 
сучасному молодіжному середовищі; 

 активне й діяльне засвоєння різних видів мистецтва та 
прогнозування можливостей їх використання в професійних ситуаціях; 

 виховання національної свідомості; 
 формування навичок продуктивного проведення вільного 

часу [1, с. 8]. 
Взаємопроникнення та взаємодоповнення формальної освіти й 

неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах 
дозволяє поглибити процеси особистісно-професійного розвитку 
майбутніх учителів шляхом задоволення їхніх соціокультурних і 
освітньо-професійних потреб та створити посутнє підґрунтя для розвитку 
в майбутніх фахівців здатності усвідомлювати своє місце і роль у процесі 
виховання молодого покоління, нести відповідальність за власні вчинки 
та правильний вибір форм і методів впливу на особистість. 

Такий вплив неформальної мистецької освіти посилюється її 
надзвичайною поліфункційністю. Так провідними функціями 
неформальної мистецької освіти є: естетичної соціалізації – підвищення 
активності майбутнього фахівця щодо формування естетичних смаків, 
здібностей і потреб; пробудження творчого начала; прагнення й уміння 
жити й творити відповідно до загальнолюдських цінностей; ціннісно-
орієнтаційна – формування світогляду на основі узагальнених та 
інтерпретованих у мистецтві суспільних подій; розвиток духовності; 
усвідомлення людини як найвищої цінності; виховання почуття 
національної свідомості; професійно-розвивальна – поглиблення знань, 
умінь і навичок, необхідних для високорезультативної педагогічної 
діяльності, розвитку педагогічної майстерності; катарсисно-
компенсаційна – формування гармонійної особистості; сприяння 
встановленню психічної рівноваги; виникнення почуття насолоди від 
творчості, відкриття, довершеності; надолуження прогалин у художній 
освіті; рекреаційна – поповнення духовних і фізичних сил майбутнього 
вчителя під час корисного проведення вільного часу. 

Поліфункційність неформальної мистецької освіти дає підстави 
стверджувати доцільність її упровадження в систему вищої педагогічної 
освіти, тим паче, що надання студентам неформальної мистецької освіти 
відповідає дотриманню андрагогічної парадигми освіти. Зауважимо, що 
формуванню основ останньої сприяли погляди М. Ноулса, Р. Смітса, 
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П. Джарвіса, Ф. Пеггелера, І. Дзєжговської, І. Вільш, С. Змєєва. Серед 
запропонованих ученими педагогічних теорій і концепцій цікавою для 
актуалізації проблеми конвергенції формальної й неформальної 
мистецької освіти є розроблена групою вчених з Ноттінгеймського 
університету модель, де за мету визначено розвиток творчого, 
критичного мислення, яке інтегроване з чуттєвою сферою людини: 
«Одним із основних компонентів успішного навчання дорослих є 
постійна реінтеграція когнітивної та емоційної сфер; комбінування 
групового та індивідуального навчання (самонавчання) сприяє розвитку 
творчого й критичного мислення в найбільшій мірі…» [3, с. 8]. 
Андрагогічна парадигма водночас дозволяє акцентувати увагу на: 

 консолідації, підтримці та поширенні інтересу до навчання, 
відкритті нових перспектив соціально-культурного та професійного 
життя; 

 орієнтації та порад щодо навчання; 
 підвищенні професійно-трудової кваліфікації, актуалізації знань 

та умінь, роз’ясненні необхідності подальшого особистого розвитку та 
культурного збагачення; 

 аналізі професійної траєкторії дорослого, його особистого росту 
та ролі в ньому нових знань [4, с. 169]. 

Виокремлені особливості андрагогічної парадигми освіти тісно 
пов’язують неформальну мистецьку освіту в художньо-творчих 
колективах з гуманістичною парадигмою, згідно з якою головною 
цінністю освіти є особистість із власними сутнісними силами й творчим 
потенціалом, а її головними завданнями є створення розвивального 
середовища для навчання, ріст активності й ефективності діяльності 
особистості, і як наслідок, якість її професійної підготовки. 

В умовах неформальної мистецької освіти студентів педагогічних 
університетів гуманістична парадигма дозволяє акцентувати увагу на 
культуролоічних і людинотворчих аспектах гуманістичної педагогіки. 
Це, у свою чергу, дає змогу ураховувати індивідуальні психологічні 
особливості, ціннісні орієнтації, професійні сподівання майбутніх 
учителів, що робить освіту здатною перейти (за Л. Виготським) від 
безособистісних систем до долі кожної особистості. 

Нині ж, на думку В. Онопрієнка, освіта, окрім того, що не встигає 
відповідати розвитку новітніх технологій, втрачає свій гуманістичний 
зміст [5, с. 203]. Зарадити цьому може постнекласична парадигма освіти, 
яка надає пріоритет гуманітарним дисциплінам, розвитку нелінійного 
мислення, становленню індивідуальності, звільненню людини в 
широкому сенсі [6 с. 229]. Осердям світогляду в постнекласичній 
парадигмі є людина, яка не існує відокремлено від світу, як і світ не існує 
без неї, тому «пристосування до швидкоплинного людського світу й 
постійно змінюваного життя не повинне мати лише стихійний, 
екстенсивний характер кількісного збагачення знанням, варто 
пропонувати світоглядно-методологічні орієнтири на цьому 
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шляху» [7, с. 329]. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів 
спрямована саме на формування здатності пізнавати світ і себе в ньому. 
Вибір вільної змістової траєкторії мистецько-освітньої діяльності 
дозволяє особистості набагато швидше реагувати не тільки на зміни в 
мистецькому просторі, а й на зміни в суспільному житті в цілому. 

Значимість неформальної мистецької освіти визначається також її 
відповідністю освітній парадигмі людиноцентризму, оскільки сприяє 
поширенню в педагогічній практиці спрямуванння на особистісний 
розвиток кожного з урахуванням індивідуальних здібностей, нахилів, 
можливостей, а також на надання людині можливостей здобути 
професійну освіту та вдосконалювати її впродовж життя (підвищувати 
кваліфікацію, розвивати професійні компетентності відповідно до 
особистих уподобань та соціально-економічних потреб суспільства). 

Здатність неформальної мистецької освіти відповідати вимогам 
вищеназваних парадигм свідчить про її спроможність утверджувати 
освітню парадигму – парадигму відкритої освіти, яка «полягає в 
необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх тих, 
хто повинен навчатися (у тих випадках, коли наявність сертифіката про 
загальну і/або відповідну професійну освіту є обов’язковою), хто має 
бажання, потребу (внутрішньо або зовнішньо мотивовані) навчатися 
впродовж життя і хто має для цього можливості (час, стан здоров’я, 
сімейні обставини, завантаженість на роботі тощо)» [8, с. 18]. 
Неформальна мистецька освіта є важливим складником в реалізації нової 
парадигми, адже дозволяє не тільки адекватно, раціонально й швидко 
реагувати на індивідуальні потреби людини, сприяти розвитку її 
особистості, а й вчасно корегувати її компетентнісний розвиток як у 
професійному так і в особистісному напрямах, що, у свою чергу, 
розширює можливості для самоосвіти, самовизначення, самоствердження 
та самовдосконалення людини. 

Таким чином, рівень світоглядних орієнтацій майбутніх 
вихователів, учителів, психологів, соціальних працівників, які 
організовують навчально-виховний процес в різних типах освітніх 
закладів, залежить від освітньо-виховного середовища педагогічного 
ВНЗ. Його організація може передбачати конвергентне поєднання 
формальної освіти майбутніх фахівців з неформальною мистецькою 
освітою в художньо-творчих колективах (хорах, вокальних та 
хореографічних ансамблях, театральних чи образотворчих гуртках, 
майстернях декоративно-вжиткового мистецтва тощо). Ефективність 
впливу неформальної мистецької освіти на рівень світоглядних 
орієнтацій студентів визначається її метою, завданнями та 
поліфункційним впливом на особистість, зокрема, функцій естетичної 
соціалізації, ціннісно-орієнтаційною, професійно-розвивальною, 
катарсисно-компенсаційною та рекреаційною. Освіта впродовж життя, 
гуманістична, постнекласична, людиноцентриська парадигми є 
метололгічним орієнтиром для розв’язання проблеми надання студентам 
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вищих педагогічних навчальних закладів неформальної мистецької 
освіти, яка в конвергентному поєднанні з формальною сприяє 
високоякісному професійному становленню майбутніх учителів з 
високим рівнем світоглядних орієнтацій. 
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Сулаєва Н. В. Формування світоглядних орієнтацій майбутніх 

учителів в умовах отримання неформальної мистецької освіти 
У статті висвітлюються основні аспекти збагачення формальної 

освіти майбутніх вихователів, учителів, психологів, соціальних 
працівників неформальною мистецькою освітою з метою підвищення 
рівня осмислення студентами вищих педагогічних навчальних закладів 
свого місця й ролі в процесі виховання молодого покоління, 
усвідомлення прав і обов’язків, розуміння правильності вибору форм і 
методів впливу на формування вихованців і учнів та власне становлення 
світоглядних орієнтацій майбутніх фахівців. Наголошується на тому, що 
важливою умовою для досягнення такої мети є створення відповідного 
освітньо-виховного середовища вищого педагогічного навчального 
закладу, яке може передбачати конвергентне поєднання формальної 
освіти майбутніх фахівців з неформальною мистецькою освітою в 
художньо-творчих колективах. Підкреслюється, що ефективність впливу 
неформальної мистецької освіти на рівень світоглядних орієнтацій 
студентів визначається її метою, завданнями, функціями, а також 
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методологічними орієнтирами – парадигмами. Робиться висновок, що 
неформальна мистецька освіта в конвергентному поєднанні з 
формальною освітою сприяє професійному становленню майбутніх 
учителів з високим рівнем світоглядних орієнтацій. 

Ключові слова: формування соціальних орієнтацій, неформальна 
мистецька освіта. 

 
Сулаева Н. В. Формирование социальных ориентаций будущих 

учителей в условиях неформального художественного образования 
В статье освещаются основные аспекты обогащения формального 

образования будущих воспитателей, учителей, психологов, социальных 
работников неформальным художественным образованием с целью 
повышения уровня осмысления студентами высших педагогических 
учебных заведений своего места и роли в процессе воспитания молодого 
поколения, осознание прав и обязанностей, понимания правильности 
выбора форм и методов воздействия на формирование воспитанников и 
учеников и собственно становления мировоззренческих ориентаций 
будущих специалистов. Подчеркивается, что важным условием для 
достижения такой цели является создание соответствующей 
образовательно-воспитательной среды высшего педагогического 
учебного заведения, которая может предусматривать конвергентное 
сочетание формального образования будущих специалистов с 
неформальным художественным образованием в художественно-
творческих коллективах. Подчеркивается, что эффективность 
воздействия неформального художественного образования на уровень 
мировоззренческих ориентаций определяется ее целью, задачами, 
функциями, а также методологическими ориентирами – парадигмами. 
Делается вывод, что неформальное художественное образование в 
конвергентном сочетании с формальным образованием способствует 
профессиональному становлению будущих учителей с высоким уровнем 
мировоззренческих ориентаций. 

Ключевые слова: формирование социальных ориентаций, 
неформальное художественное образование. 

 
Sulayeva N. Formation of Ideological Orientations of Future 

Teachers in the Conditions of Obtaining Non-formal art Education 
The article highlights the main aspects of enrichment of formal education 

of future kindergarteners, teachers, psychologists, social workers by non-
formal art education to enhance understanding of students of higher 
educational institutions of their place and role in the process of upbringing of 
the young generation of our country, awareness of rights and responsibilities, 
understanding of correct choice of forms and methods of influence on the 
formation of pupils and students and the actual formation of ideological 
orientations of future professionals. It is noted that an important condition for 
achieving this goal is the creation of appropriate educational environment at 
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higher educational institution, which can provide convergent combination of 
formal education of future specialists and non-formal art education in artistic 
groups (choirs, vocal and dance ensembles, drama and fine arts groups, 
workshops of decorative and applied art, etc). It is emphasized that the 
effectiveness of influence of non-formal art education at the level of 
ideological orientations of students is defined by its purpose, objectives, 
functions of aesthetic socialization: functions of value-orientation, of 
professional development, of catharsis and compensation and recreation and 
methodological guidelines - humanistic, post nonclassical, human-centered 
paradigms. It is concluded that convergent combination of non-formal art 
education and formal one promotes professional development of future 
teachers with a high level of ideological orientations. 

Key words: formation of social orientations, non-formal artistic education. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО ДІЙ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
 

Тенденція зростання рівня організованої злочинності, 
корумпованості, групових і масових протиправних проявів, соціальної 
напруженості, ускладнення оперативно-службових завдань, які 
вирішуються Національною поліцією України, зумовлює підвищення 
вимог до особистісних якостей фахівців правоохоронної сфери.  

Останнім часом у суспільстві спостерігається зниження соціальних 
стандартів життя, підвищення безробіття населення, збільшення серед 
населення кількості осіб, які перебувають у негативних психоемоційних 
станах (агресивність, роздратованість, ворожість та ін.), підвищення 
загальної кількості правопорушень та зростання жорстокої злочинності, 
що посилює екстремальність професійної діяльності працівників 
Національної поліції України. Забезпечення правопорядку в суспільстві 
за таких умов потребує, з одного боку, підвищення якості професійної 
освіти працівників правоохоронних органів і цілеспрямованого 
формування в них відповідних особистісних якостей, а з іншого-
професійної надійності. 

У нормативно-правових документах – Законі України «Про 
Національну поліцію», Наказі МВС України від 28.07.2004 № 842 «Про 
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подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності органів внутрішніх справ України», «Програмні 
психопрофілактичні роботи з особовим складом органів та підрозділів 
внутрішніх справ України на 2013-2017 роки» – підкреслюється 
необхідність забезпечення підготовки фахівців, здатних у складних 
умовах ефективно виконувати професійні обов’язки. Психологію 
надійності, проблеми психологічного забезпечення професійної та 
функціональної надійності висвітлено у наукових працях таких 
дослідників, як В. Бодров, А. Губинський, В. Крук, С. Лєбєдєва, 
Б. Ломов, В. Небиліцин, Г. Никифоров та ін. Особливості поведінки 
фахівців в екстремальних умовах досліджували В. Анисимов, Я. Белик, 
М. Вавилов, Л. Дика, І. Карчевський, Ц. Короленко, М. Корольчук, 
В. Лєбєдєва, Л. Нерсесян, В. Рибніков та ін. Аналіз психолого-
педагогічної літератури, наукових досліджень свідчить про те, що значну 
увагу науковці приділяють проблемам підготовки до професійної 
діяльності і формування професійних якостей майбутніх поліцейських 

Мета пропонованої статті полягає в тому, що на основі наукового 
аналізу системи професійної підготовки в Національній поліції України 
визначити заходи підвищення ефективності професійної підготовленості 
працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах.  

Адміністративну діяльність поліції визначають як специфічну, 
виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність щодо 
організації та здійснення охорони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки, попередження й припинення злочинів та інших 
правопорушень. Це стосується, насамперед, організаційно-правової 
основи діяльності окремих підрозділів і правоохоронної системи МВС в 
цілому. Національна поліція України здійснює адміністративну, 
профілактичну, оперативно-розшукову, виконавчу й охоронну функції. 
Адміністративна функція посідає перше місце, тому що є найбільш 
значною й великою за обсягом, до її реалізації залучена більшість 
поліцейських. Вона здійснюється за допомогою адміністративно-
правових засобів й спрямована, перш за все, на охорону громадського 
порядку, забезпечення громадської безпеки. Особливе значення має 
надаватись профілактичній діяльності, яка полягає у створенні 
максимально сприятливих умов щодо підтримки та забезпечення 
гарантій правомірної поведінки громадян, виявлення причин, умов 
вчинення правопорушень та їх нейтралізації. Ця складова, насамперед, 
залежить від ефективності системи професійної підготовки. Від 
професійної підготовленості працівників поліції залежить правильне 
вирішення та ефективне виконання поставлених перед ними задач. 

Під час службової діяльності працівнику поліції доводиться діяти в 
умовах, які значно впливають на його стан здоров’я, життя, рівень 
працездатності та якість виконання поставлених завдань. У діяльності 
правоохоронців надзвичайно часто виникають обставини, що створюють 
значні труднощі в службовій діяльності і в той же час вимагають від 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 240

представників влади швидких, точних і безпомилкових дій [1, с. 44]. 
Ефективність діяльності співробітників Національній поліції України у 
напружених ситуаціях значною мірою визначається високим рівнем їх 
професійної усталеності, одним із важливих компонентів якої і є 
правильні дії в екстремальних ситуаціях. 

Попередити негативний вплив, зменшити ступінь ризику можна 
різними шляхами: удосконалювати законодавчу базу, посилювати 
соціальний захист працівників поліції, підвищувати матеріальне та 
технічне забезпечення тощо. Однак перелічені способи потребують 
великих коштів, витрат часу, а головне – Міністерство внутрішніх справ 
України не може безпосередньо керувати розв’язанням цих питань 
одночасно і ефективно. Найбільш доцільним є зменшення рівня 
травматизму в цілому, використовуючи комплексно всі засоби МВС. 
Цього можна досягти шляхом підвищення ступеня професійної 
підготовки працівників поліції [1, с. 45]. 

Системний підхід з вдосконалення методів професійної підготовки 
в діяльності поліції дає можливість створити ефективну систему, яка 
відповідає загальнодержавним вимогам до діяльності органів внутрішніх 
справ, а у підсумку надає найбільш суттєву віддачу – кваліфікованого, 
послідовно діючого, з аналітичним складом розуму фахівця-
правоохоронця. З метою поглибленого розуміння суті, поняття та 
необхідності вдосконалення професійної підготовки в діяльності 
працівника поліції доцільно ознайомитися з основними термінами 
Закону України «Про Національну поліцію» [2].  

Поняття екстремальної ситуації та її умов впливу має як наукове, 
так і практичне значення, оскільки зміст негативних факторів 
екстремальної ситуації значною мірою впливає на ефективність, 
здатність та стабільність виконання службових завдань працівниками 
органів внутрішніх справ. Від того, який зміст вкладається в поняття 
«екстремальна ситуація» [3, с. 193] та «екстремальні умови», від точного 
їх формулювання залежить мета та рівень професійної підготовки 
працівників Національної поліції України до дій в екстремальних умовах, 
визначення компетенції та порядок дій правоохоронних органів у 
екстремальних умовах, їх соціальний захист. Зміст поняття 
екстремальної ситуації охоплює всю сукупність обставин ускладнення 
оперативної обстановки, що можуть виникнути в процесі діяльності 
працівників правоохоронних органів [3, с. 194]. 

Під діяльністю людини в екстремальних умовах розуміються всі дії, 
спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності в умовах 
екстремального оточення. Ці дії залежать від можливості людини 
протистояти психологічним стресам, виявляти винахідливість, ефективно 
використовувати наявне спорядження і підручні засоби для допомоги 
постраждалим, самодопомоги, захисту від несприятливих впливів 
природного середовища, забезпечувати потреби власного організму. 
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Загалом усі умови несення служби працівниками Національної поліції 
пропонується класифікувати наступним чином: 

Несення служби в нормальних умовах: патрулювання місцевості в 
пішому порядку і на транспортних засобах, охорона громадського 
порядку, огляд приміщень, бесіда зі свідками і підозрюваними, охорона 
об’єктів і фізичних осіб, встановлення особистості, забезпечення 
пожежної безпеки і вибухобезпеки на об’єктах. 

Несення служби в складних умовах: важкі погодні умови, недолік 
освітлення, служба в нічний час, умови можливого нападу, потрапляння 
в засідку, перебування в небезпечному соціальному середовищі, доставка 
підозрюваних у відділи поліції, надання першої медичної допомоги, 
служба в умовах інтенсивного дорожнього руху. 

Несення служби в умовах стихійного лиха: оперативна оцінка 
обстановки, охорона громадського порядку в небезпечних умовах, 
припинення мародерства, охорона об’єктів, карантинні та обсерваційні 
заходи, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, евакуація з небезпечного 
району, надання першої медичної допомоги, захист від небезпечних 
факторів стихійного лиха, дії в умовах масової чи групової загибелі 
населення, використання засобів індивідуального та колективного захисту. 

Несення служби в умовах аварії: невідкладна оцінка обстановки і 
прийняття рішень, охорона громадського порядку в небезпечних умовах, 
охорона об’єктів, ліквідація наслідків аварії, захист від небезпечних 
факторів аварії, оперативно-розшукові та слідчі заходи на об’єкті, 
надання першої медичної допомоги. 

Несення служби в умовах масового безладу: оцінка обстановки, 
ліквідація безладу без силового впливу, використання особового складу 
підрозділів, використання засобів технічного захисту, тактика дій в 
різних умовах. 

Несення служби при проведенні спецоперації: оцінка обстановки, 
планування операції, розрахунок сил та засобів проведення операції, дії 
груп, вогневий контакт, переслідування збройних злочинців, заходи та дії 
по розшуку озброєних злочинців, огляд місцевості й приміщень, 
використання засобів індивідуального бронезахисту та маскування. 

Несення служби в умовах підготовки теракту чи вчинення теракту: 
оцінка обстановки, планування дій, ведення переговорів, звільнення 
заручників, вибухотехнічні роботи, надання першої медичної допомоги, 
огляд приміщень та місцевості, дії при можливому застосуванні токсичних 
речовин, дії в умовах масової загибелі населення [4]. 

З урахуванням наведеної класифікації майже усі складові (окрім 
першої) підпадають під термін «екстремальні умови» несення служби. У 
цих випадках виконання службових обов’язків працівниками поліції 
сполучено з підвищеною небезпекою для особистого життя та здоров’я. В 
екстремальних умовах працівник поліції піддається великому негативному 
впливу (фізичному, хімічному, енергетичному, психологічному, 
біологічному), що в значній мірі впливає не тільки на результати виконання 
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завдань, але і на особисті властивості людини. На скільки суттєвий такий 
вплив, можна орієнтуватися з визначення основних термінів. 

З точки зору юриспруденції, екстремальна ситуація – це стан 
життєдіяльності людини, суб’єктивно усвідомлюваний нею як такий, що 
загрожує її фізичному та психічному здоров’ю [5]. Основними 
зумовлюючими її чинниками є: час, інформація, зміст діяльності тощо. 
Існують такі різновиди екстремальних ситуації : 

 швидкоплинна – виникає у зв’язку з браком часу для прийняття 
та здійснення ефективних рішень та дій; 

 тривала – визначається поступовим нарощенням напруженості, 
сталою дією певних подразників; 

 з елементами невизначеності – зумовлюється дефіцитом 
інтонації, динамічних стереотипів прийняття рішень в умовах дії 
різнозначних спонукань тощо; 

 з елементами очікуваності розвитку подій – характеризується 
станом постійної готовності працівників ОВС до вирішення складної 
ситуації, яка передбачається (передстартова лихоманка, очікування 
надмірних навантажень і впливів); 

 «домінантного стану» – з’являється через неадекватність 
сприйняття дійсності та усвідомлення необхідності певних дій внаслідок 
попереднього впливу надпорогових подразників (неадекватність реакцій, 
прийняття помилкових рішень); 

 критична – виникає при усвідомленні небезпеки для фізичного 
чи психологічного здоров’я або життя людини [5].  

Екстремальні умови несення служби впливають, насамперед, на 
психофізіологічний стан працівника поліції, який, в свою чергу, зменшує 
здатність виконувати поставлені завдання в подальшому. 

Виходячи з вищенаведеного, слід відзначити, що при аналізі щорічних 
наказів, рішень колегії МВС України про стан професійної підготовки, 
зміцнення дисципліни і законності серед особового складу Національної 
поліції України, розпоряджень, вказівок, директив МВС України, 
установлено, що основна увага керівників та провідних науковців 
Міністерства внутрішніх справ України зосереджується на професійній 
підготовці працівників поліції. Така увага цілком логічна, тому що 
організація системи професійної підготовки фактично не змінюється і 
залишається на рівні, якою була з перших років незалежності нашої 
держави. Злочинність тим часом активно розвивається. 

В екстремальних ситуаціях працівник ОВС, виконуючи поставлене 
перед ним завдання, має керуватися передусім набутою базою знань. В 
моменти сильної психічної та емоційної напруги – поняття «знання», 
«розуміння даної проблеми» в його мисленні стають другорядними. 
«Страх» перед виконанням службового завдання під час екстремальної 
ситуації в його поведінці займає головну позицію. Дії працівника поліції 
в екстремальній ситуації визначаються рефлексами та відпрацьованою 
інтуїцією – емоційною керованістю, «інстинктом самозбереження». 
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Працівник під загрозою смерті, небезпеки для власного життя 
позбавляється чіткого мислення. 

Отже, виконання службових обов’язків працівником поліції постійно 
пов’язане з екстремальними ситуаціями, які негативно впливають на його 
стан здоров’я і виконання завдань в складі підрозділу. Для зменшення цього 
впливу необхідно впровадити комплекс організаційно-методичних заходів. 
Підготовлений до більшості несподіваних ситуацій поліцейський діє 
швидко і рішуче. Крім того, такі кваліфіковані дії здатні психологічно 
впливати на правопорушників та злочинців, повністю нейтралізувати їх опір 
та спонукати їх припинити протиправні дії.  
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Царьов О. Д., Циб І. С. Організація професійної підготовки 

працівників Національної поліції України до дій в екстремальних 
умовах 

У статті розглянуто сутність професійної підготовки працівників 
Національної поліції України до дій в екстремальних умовах. 
Акцентовано увагу на те, що діяльність працівників правоохоронних 
органів ніколи не була безпечною та легкою і саме тому, уміння 
працівника поліції захистити себе, означає, що він зможе захистити й 
іншу людину. Виокремлено, що одним із головних завдань працівника 
Національної поліції України є оперативне реагування та ефективність 
дій у надзвичайних ситуаціях, що є запорукою виконання покладених на 
них обов’зків. Зауважено, що адміністративна діяльність поліції є 
специфічною, виконавчо-розпорядчою, державно-владною діяльністю 
щодо організації та здійснення охорони громадського порядку, 
забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення злочинів 
та інших правопорушень. 

Ключові слова: працівник поліції, правоохоронець, професійна 
підготовка, екстремальна ситуація, екстремальні умови. 
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Царёв А. Д., Цыб И. С. Организация профессиональной 
подготовки работников Национальной полиции Украины к 
действиям в экстремальных условиях 

В статье рассмотрены сущность профессиональной подготовки 
сотрудников Национальной полиции Украины к действиям в 
экстремальных условиях. Акцентировано внимание на то, что деятельность 
работников правоохранительных органов никогда не была безопасной и 
легкой и именно поэтому, умение работника полиции защитить себя, 
означает, что он сможет защитить и другого человека. Выделено, что одной 
из главных задач работника Национальной полиции Украины является 
оперативное реагирование и эффективность действий в чрезвычайных 
ситуациях, что является залогом выполнения возложенных на них 
обязанностей. Примечено, что административная деятельность полиции 
является специфической, исполнительно-распорядительной, 
государственно-властной деятельностью по организации и осуществлению 
охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения и пресечения преступлений и других правонарушений. 

Ключевые слова: работник полиции, правоохранитель, 
профессиональная подготовка, экстремальная ситуация, экстремальные 
условия. 

 
Tsarev A., Tsyb I. Organization of Vocational Training of Employees 

of the National Police of Ukraine for Actions in Extreme Conditions 
In the article the essence of training police officers to act in extreme 

conditions. The attention that the activity of law enforcement bodies has never 
been safe and easy and just because a police officer the ability to protect 
themselves, means that it can also protect another person. One of the main tasks 
of the employee of the National Police of Ukraine is the rapid response and 
efficiency in emergencies that are key to fulfill their responsibility. Noticed, 
something admynystratyvnaya activities is an specific police, executive and 
administrative, public power activities on organization and Implementation 
security public order, security public safety, the prevention and suppression of 
crimes and other offenses. The agency provides a wide range of conciliation and 
technical assistance to help prevent or resolve disagreements over alleged police 
use of excessive force and other policing issues. This publication also takes into 
account that there are no philosophies or practices that will anticipate the entire 
range of human behavior that officers might encounter in the course of police 
work. It is also understood that, ultimately, the police officer’s judgment will be 
the deciding factor in most cases.  

Key words: police officer, police officer, training, extreme situation, 
extreme conditions. 
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УДК 378.147 
 
І. Г. Шевирьова  

 
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  

МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
У сучасному світі стрімко розвиваються інформаційно-

комунікаційні технології та системи мас-медіа, що вимагає 
цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного 
користування ними. Про актуальність цієї проблеми свідчить уже те, що 
на взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, 
Інтернет) припадає дедалі більше вільного часу громадян України. 

Медіа потужно впливають на освіту молодого покоління, часто 
перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного 
соціального навчання. Під впливом споживання неякісної медіа-
продукції спотворюються уявлення молоді про світ, норми і моральні 
основи взаємодії людей, розвиваються різні форми медіа-залежності, 
завдаючи шкоди здоров’ю та розвиткові особистості, руйнується імунітет 
до соціально шкідливої інформації. 

Усе зазначене зумовлює гостру потребу в охопленні молоді 
спеціально організованою медіа-освітою, яку справедливо вважають у 
світі ефективним засобом запобігання медіа-насильству та медіа-
маніпуляціям, утечі людини від реальності, поширенню медіа-
залежностей. Це, у свою чергу, актуалізує проблему формування медіа-
компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Теорія й практика медіа-освіти та формування медіа-
компетентності майбутніх педагогів у сучасному педагогічному дискурсі 
стає предметом наукового дослідження багатьох зарубіжних 
Л. Баженова, Д. Бекінгема, Г. Лассуела, М. Маклуена, К. Ворснопа, 
Л. Мастермана, О. Короченського, О. Федорова, О. Спічкіна, Ж. Гоне, 
Р. Хоббса) та вітчизняних учених (Н. Габор, Л. Зазнобіна, О. Баранова, 
О. Самарцева, І. Дичківська, А. Литвин).  

В Україні увага до медіа-освіти та медіа-компетентності майбутніх 
фахівців початкової галузі посилилась лише в останні роки та стала 
предметом дослідження О. Баришпольця, О. Волошенюк, Н. Габор, 
В. Іванова, Л. Найдьонової, Г. Онкович, Б. Потятиника та ін.  

Натомість, потрібно зазначити, що впровадження медіа-освіти 
здійснюється ще досить повільно, бракує системного, цілісного підходу 
до вирішення даної проблеми, а проблема формування медіа-
компетентності майбутніх учителів початкових класів ще потребує 
системного наукового обґрунтування. 
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Отже, метою статті є аналіз проблеми формування медіа-
компетентності майбутніх учителів початкових класів у науковій 
літературі.  

У наш час у науці відсутній однозначний підхід до визначення 
поняття «компетентність». Учені визначають професійну компетентність 
як: 

 певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й 
відповідально, як оволодіння людиною здатністю й уміннями виконувати 
визначені професійні функції (А. Маркова);  

 професійну готовність та здатність суб’єкту праці до виконання 
задач і обов’язків щоденної діяльності (К. Абульханова-Славська).  

 готовність на високому професійному рівні виконувати свої 
посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних та 
практичних надбань і досвіду, наближених до світових вимог та 
стандартів [2; 3]. 

Натомість, ми дотримуємося думки, що «компетентність» 
необхідно порівнювати з власною самоосвітою та індивідуально-
психологічними якостями, тому вважаємо влучною думку В. Зизикіна та 
А. Чернишова, які розуміють «компетентність» як наявність спеціальної 
освіти, підвищення власної науково-професійної підготовки. 

Зростання ролі засобів масової інформації в освітніх процесах і 
складність реального їх використання, а також зміна «дидактичного 
ландшафту», в умовах якого має здійснюватися підготовка молоді до 
життя в інформатизованому суспільстві, вимагають формування медіа-
компетенції як складової педагогічної компетентності майбутнього 
вчителя-початківця.  

Торкаючись ролі медіа в сучасній освіті, варто відзначити, що 
велика частина педагогів використовує медіа лише в аспекті реалізації 
принципу наочності, не знаючи, про інші їхні дидактичні та виховні 
можливості. Отже, можна вважати цілком очевидною необхідністю 
цілеспрямоване формування медіа-грамотності сучасного педагога, 
вироблення в нього навичок сприйняття інформації, розуміння 
особливостей медіа-інформації й застосовування її в практичній 
діяльності, підвищення інформаційної компетентності й ступеня свободи 
в поводженні з інформаційними потоками. У зв’язку з цим поняття 
медіа-компетентності є надзвичайно важливим в структурі професійної 
майстерності сучасного педагога. 

Так, С. Ауфенангер вважає, що медіа-компетентність ‒ складова 
частина комунікативної компетентності і спрямована, головним чином, 
на електронно-технічний контакт у сфері поводження з медіа всіх видів, 
які сьогодні представлені в комплексному різноманітності і 
використання яких необхідно вивчати, привносити в практику і 
програмні вимоги [12]. С. Ауфенангер виділяє наступні складові медіа-
компетентності: 
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 пізнавальна складова, що стосується знання, розуміння й аналізу 
медіа та запропонованої ними інформації; 

 моральна складова: медіа повинні розглядатися й оцінюватися в 
етичному аспекті. Це стосується не тільки медіа-змісту, а й етичних 
аспектів виробництва медіа, їх соціальної сумісності, а також 
передбачуваних впливів на особистість; 

 соціальна складова: соціальний вплив медіа на різні категорії 
населення та соціальні групи суспільства; 

 афективна складова: медіа повинні виконувати функцію 
спілкування й отримання задоволення; 

 діяльнісна складова: уміння користуватися медіа, самостійно й 
активно організовувати роботу з ними [8; 9; 10]. 

Аналізуючи погляди С. Ауфенангера робимо висновок і 
погоджуємось з тим, що медіа-компетентність містить і рефлексію 
власної діяльності, пов’язаної з медіа.  

Феномен «медіа-компетентність» у контексті самостійного 
навчання вивчався такими зарубіжними і вітчизняними вченими, як: 
В. Вебер, Н. Змановська, Р. Кьюбі, В. Поппер, П. Бімель, О. Федоров, 
розуміючи під ним здатність до «кваліфікованої, самостійної, творчої й 
соціально-відповідальної діяльності по відношенню до медіа» [5].  

За всієї привабливості лаконічного визначення «медіа-
компетентність», на нашу думку, не вистачає конкретики. І якщо 
розуміти медіа-компетентність як синонім медіа-грамотності, то 
визначення Р. Кьюбі виглядає змістовніше: медіа-компетентність або 
медіа-грамотність (media competence/media literacy) – це «здатність 
використовувати, аналізувати, оцінювати й передавати повідомлення 
(messages) в різних формах» [1]. 

Розвиток медіа-компетентності, як зазначає Дж. Поттер, заснований 
на зазначених компонентах. «Перший компонент – досвід. Чим більше у 
нас досвіду контактів з медіа та з реальним світом, тим більше наш 
потенціал для розвитку більш високого рівня. Другий компонент – 
активне застосування умінь у сфері медіа. Третій компонент – дозрівання 
або готовність до самоосвіти» [11]. На нашу думку, Дж. Поттер окреслив 
важливі шляхи для досягнення медіа-компетентності учнів початкової 
школи, що вимагають широкої перспективи, не обмеженої читанням або 
іншим єдиними навиками. 

Американський медіа-педагог С. Дж. Берен склав класифікацію 
умінь, необхідних для медіа-компетентності особистості: 

 здатність і готовність докласти зусилля, щоб сприймати, 
розуміти зміст медіа-тексту й фільтрувати «шум»; 

 розуміння сили впливу медіа-текстів; 
 здатність розрізняти емоційну реакцію при сприйнятті медіа-

текстів, щоб діяти відповідно; 
 розвиток компетентного припущення про зміст медіа-тексту; 
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 знання жанрів медіа-текстів і здатність визначати їх синтез; 
 здатність міркувати про медіа-тексти критично, незалежно від 

того, наскільки впливові їх джерела; 
 знання специфіки мови різних медіа й здатність розуміти їх 

вплив, незалежно від складності медіа-текстів [11].  
Аналогічну, але більш компактну й систематизовану структуру 

медіа-компетентності, розробив німецький педагог В. Вебер:  
 по-перше, це дві форми діяльнісно-орієнтованого аналізу медіа: 

відбір і використання того, що можуть запропонувати медіа, та розробка 
свого власного медіа-продукту. 

 по-друге, в аспектах змісту обидві форми включають: знання та 
аналітичні здібності, пов’язані з креативними можливостями, на яких 
засновані різні види медіа; передумови для ефективного використання 
медіа;економічні, соціальні, технічні, політичні умови, які пов’язані з 
виробництвом і розповсюдженням медіа продуктів. 

Слід зазначити, що складена класифікація розкриває основні 
показники медіа-компетентності особистості, але ця типологія, на нашу 
думку, досить умовна, безперечне одне: без розвинутого медіа-
сприйняття і здатності до аналізу та оцінювання медіа-тексту не можна 
говорити про високий рівень медіа-компетентності людини. Ні знання 
фактів історії медіа-культури, ні частота спілкування з медіа, ні 
практичні вміння створювати медіа-тексти не можуть зробити індивіда 
медіа-компетентним.  

Російський медіа-педагог О. Федоров розглядає медіа-
компетентність як сукупність мотивів, знань, здібностей особистості, які 
сприяють вибору, використання, оцінки, створення та передачі медіа-
текстів в різних видах,формах і жанрах, аналізу складних процесів 
функціонування медіа в сучасному соціумі [6, с. 40]. 

О. Федоров подає власну класифікацію показників медіа-
компетентності з опорою на шість основних понять медіа-освіти: 
«агентства медіа» (вивчення роботи, функцій і цілей творців медіа-
текстів), «категорії медіа» (вивчення типології, видів і жанрів медіа), 
«технології медіа» (вивчення способів і технологій створення медіа-
текстів), «мови медіа» (вивчення вербального, аудіовізуального, 
монтажного ряду медіа-текстів), «репрезентації медіа» (вивчення 
способів подання, переосмислення дійсності в медіа-текстах, авторських 
концепцій), «аудиторії медіа» (вивчення типу аудиторії, типології медіа-
сприйняття) [6]. При цьому у кожного з семи показників медіа-
компетентності О. Федоров виділив наступні рівні розвитку:  

 мотиваційний (мотиви контакту з медіа-текстами: жанрові, 
тематичні, емоційні, гносеологічні, психологічні, моральні, 
інтелектуальні, естетичні та ін.); 

 контактний (частота спілкування з медіа й творами медіа-
культури (медіа-текстами); 
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 інформаційний (знання термінології, теорії та історії медіа-
культури, процесів масової комунікації); 

 перцептивний (здатність до сприйняття медіа-текстів); 
 інтерпретаційний (вміння критично аналізувати процес 

функціонування медіа в соціумі і медіа-текстів різних видів і жанрів на 
основі певних рівнів розвитку медіа-сприйняття й критичного мислення); 

 практико-операційний (вміння вибирати ті чи інші медіа і медіа-
тексти, створювати й поширювати власні медіа-продукти, самоосвіта в 
медійній сфері); 

 креативний (наявність елементів творчості в різних аспектах 
діяльності (перцептивній, ігровій, художній, дослідницькій), пов’язаної з 
медіа). 

Таким чином, слід погодитись з тим, що медіа-грамотність 
допомагає учням спілкуватися з медіа під критичним кутом зору, з 
розумінням значущості медіа в їхньому житті.  

Більшість учених вважають, що медіа-компетентність – це 
результат медіа-освіти, коли людина набуває навички з аналізу та оцінки 
медіа-матеріалів; інтегрована характеристика особистості вчителя, що 
ґрунтується на сукупності його мотивів, знань, умінь, цінностей і 
здатностей, котрі спроможні забезпечити медіа-освіту молоді; дає 
педагогам розуміння того, як медіа-тексти, що є частиною щоденного 
життя, допомагають пізнати навколишній світ й інформаційно насичене 
навколишнє середовище, вплинути на рівень медіа-культури учня.  

На нашу думку, медіа-компетентність – це рівень медіа-культури 
особистості, сукупність особистісно-орієнтованих якостей, які 
забезпечують здатність бути носієм і передавачем медіа-культурних 
смаків. Тому, медіа-компетентність сьогодні набуває надзвичайно 
великого значення, особливо для професійної освіти. 

Педагог, занурений у середовище, яке підвищує його рівень медіа-
компетентності, оволодіває навичками вивчення, аналізу, інтерпретації 
медіа-текстів, вмінням створення самостійного медіа-продукту. Тільки 
таким чином, долучившись до світу медіа, він може сприяти 
формуванню медіа-культури своїх учнів. Отже, використання 
мультимедіа формує інформаційну культуру учнів, доповнює її новими 
сучасними компонентами; формує професійні навички й навички з 
використання ефективних засобів навчання 
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Шевирьова І. Г. Аналіз проблеми формування медіа-

компетентності сучасного вчителя початкової школи 
У статті розкрито вплив медіа-ресурсів на людину і суспільство. 

Окреслена проблема формування медіа-компетентності майбутніх 
учителів початкової школи та необхідність впровадження медіа-освіти в 
суспільство. Висвітлюються погляди зарубіжних і вітчизняних учених 
щодо проблеми необхідності формування медіа-компетентності 
сучасного педагога як складової його професійної майстерності. 
Зазначено те, що в умовах розвитку інформаційного суспільства та 
електронних медіа сучасний вчитель повинен володіти навичками 
користування медіа-ресурсів у своїй роботі; мати необхідну інформацію 
про існуючі медіа-продукти та вміти ефективно їх використовувати у 
навчальному процесі. Діяльність кожного педагога, спрямована на 
формування медіа-культури сучасного учня, повинна починатися з 
формування його власної медіа-компетентності. У статті окреслені  

Ключові слова: медіа-компетентність, медіа-грамотність, медіа-
освіта, майбутні вчителі початкових класів. 

 
Шевырева И. Г. Анализ проблемы формирования медиа-

компетентности современного учителя начальной школы 
В статье раскрыто влияние медиа-ресурсов на человека и общество. 

Обозначена проблема формирования медиа-компетентности будущих 
учителей начальной школы и необходимости внедрения медиа-
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образования в общество. Охарактеризованы взгляды зарубежных и 
отечественных ученых о проблеме необходимости формирования медиа-
компетентности современного педагога как составляющей его 
профессионального мастерства. Указано то, что в условиях развития 
информационного общества и электронных медиа современный учитель 
должен владеть навыками использования медиа-ресурсов в своей работе; 
иметь необходимую информацию о существующих медиа-продуктах и 
уметь эффективно их использовать в учебном процессе. Деятельность 
каждого педагога, направленная на формирование медиа-культуры 
современного ученика, должна начинаться с формирования его медиа-
компетентности.  

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой 
информации, медиа, медиа-компетентность, медиа-грамотность, медиа-
культура, медиа-продукт, медиа-образование. 

 
Shevyreva I. Analysis of Problems of Formation of Media 

Competence of Modern Primary School Teacher 
The article explores the influence of media on people and society. 

Denotes the problem of formation the media competence of future primary 
school teachers and the need for implementation of media education in 
society. Characterized by views of foreign and domestic scientists about a 
problem of necessity of formation of media competence of the modern teacher 
as a component of his professional skill. Provided that the conditions for the 
development of the information society and electronic media of the modern 
teacher must possess skills of using media resources in their work; to have the 
necessary information about existing media products and be able to use them 
effectively in the learning process. The activity of each teacher, directed on 
formation of media culture of the modern student should begin with the 
formation of media competence. The article outlined that media competence is 
the level of media culture, the totality of personality-oriented qualities that 
provide the ability to be a media transmitter and media and cultural tastes. 
Therefore, media competence is becoming extremely important, especially for 
professional education. Observed that the use of multimedia forms of 
information culture of students, improves it with modern components; forms 
professional skills and experience using effective learning tools. 

Key words: information society, mass media, media, media competence, 
media literacy, media culture, media product, media education. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА 
ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
УДК 37.017.4:929 

 
Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЖИТТЄВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У національній доктрині розвитку освіти зазначено, що 

«національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною 
складовою освіти. Його основна мета – виховання свідомого 
громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої 
культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді 
потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та 
фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, трудової, 
екологічної культури» [6, с. 4]. 

Сьогодні головним для педагогів постало завдання, як підготувати 
молодь до життя в суспільстві, при цьому дбайливо оберігаючи і 
примножуючи систему норм і цінностей, що склалася в українського 
народу. 

Національне виховання є однією з важливих складових проблеми 
виховання особистості. Проблема національного виховання 
підростаючого покоління висвітлювалась у працях М. Галагузової, 
Я. Гогебашвілі, М. Евсевьева, Я. Каменського, О. Матвієнко, 
К. Насирова, М. Приходько, К. Ушинського та ін. 

У соціально-філософському та історичному плані проблема 
національного виховання, її місце і роль в теорії та практиці 
національних відносин, отримала методологічно-теоретичне 
обґрунтування та розробку в колективних працях і монографіях 
Р. Абдулатіпова, Ф. Бабейко, Л. Дробіжева, І. Сєрової, які висвітлюють 
різні теоретичні і соціологічні аспекти цієї проблеми, розглядають спектр 
по формуванню національної свідомості, переконання і поведінки, щодо 
вдосконалення методів і форм. 

Актуальність проблеми визначається вимогами до 
самовдосконалення, саморозвитку особистості, її естетичної культури; 
необхідністю найбільшого використання національно-особливого в 
культурному надбанні народу з метою оволодіння особистістю 
багатством загальнолюдської культури [2, с. 170]. 
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На теренах України першооснови патріотичного виховання були 
закладені ще в народній педагогіці – в легендах, казках, міфах, літописах, 
повчаннях, прислів’ях. Питання патріотичного виховання хвилювало 
літописців, державних і громадських діячів, письменників: Нестора 
Літописця, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, П. Орлика, 
Ф. Прокоповича, Г. Сковороду, Т. Шевченка, П. Куліша, Д. Чижевського, 
Лесю Українку, І. Франка, М. Грушевського, В. Винниченка, 
С. Рудницького. Багатогранні аспекти патріотичного виховання 
особистості знайшли своє відображення у працях педагогів 
Х. Алчевської, Г. Ващенка, О. Духновича, І. Огієнка, С. Русової, 
К. Ушинського, Я. Чепіги, які велику увагу приділяли вихованню любові 
до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості, 
поваги до історичного минулого. А. Макаренко, В. Сухомлинський 
радили прищеплювати молоді високі почуття вірності й відданості 
Батьківщині, пошани до її трудівників. Психологічні засади 
патріотичного виховання досліджували П. Блонський, Л. Виготський, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Петровський, І. Синиця, П. Якобсон. У 
сучасній педагогічній науці окремі аспекти патріотичного виховання 
розробляють О. Бандура, Н. Волошина, А. Капська, В. Неділько, 
Є. Пасічник, Б. Степанишин. 

Протягом багатьох віків наш народ створив традиції, які 
притаманні тільки українцям. Джерелом українських традицій є народна 
педагогіка, яку невипадково називають фольклорною материнською 
школою, яка покликана формувати духовні цінності у людини. 

Українська народна педагогіка традиційно охоплює такі важливі 
напрями виховання дітей, як трудове, моральне, інтелектуальне, фізичне 
й естетичне. Народ завжди турбувався про те, щоб дитина зростала 
здоровою фізично, засвоювала морально-етичні закони, ставала духовно 
багатшою, оволодівала народною культурою. Актуальність виховання на 
засадах народної педагогіки в процесі виховання зумовлена соціальною 
потребою сьогодення, відродженням національної культури, 
збереженням й збагаченням неоціненних духовних скарбів народу. 

Ідеї народної педагогіки високо цінували педагоги різних часів і 
епох, які всебічно вивчали їх і широко використовували для своїх 
виховних систем. Одним із перших, хто теоретично обґрунтував народне 
виховання, був Я. Коменський. У своїх працях він звертався до побуту, 
культури народу та його традицій виховання. В основі його принципів та 
ідеалів лежать народні педагогічні погляди. 

Ідеям народної педагогіки, як важливому засобу виховання 
молодого покоління, надавав Г. Сковорода. У своїх притчах, байках, 
листах він говорив про природовідповідність виховання та радив 
звертатися до рідного слова, народної творчості, бо «правильне 
виховання полягає у природі самого народу» [11, с. 130]. 

Особливе місце в науково-педагогічній спадщині К. Ушинського 
займала народна педагогіка, де зазначалась важливість у навчально-
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виховному процесі пам’яток народної культури: «Виховання, створене 
самим народом і побудоване на народних засадах, має ту виховну силу, 
якої немає у найліпших системах, заснованих на абстрактних ідеях або 
запозичених в іншого народу» [10, с. 49]. 

Ідеями народної педагогіки переймалися і Т. Шевченко, який добре 
знав побут і звичаї українського народу, і І. Нечуй-Левицький, який 
розглядав виховні проблеми як єдине ціле з етнічною педагогікою з 
формування національної самосвідомості, духовності: «Народні пісні, 
казки, приказки, колядки, козацькі думи – все це в українського народу 
невичерпний, багатий скарб для навчання та виховання. І в школі для 
напутіння життя...» [2, с. 245]. 

Саме з дитинства закладаються основи духовності, яка 
розвивається протягом усього життя. Духовність – це категорія, яка 
розкриває людину, як істоту, яка глибоко вкорінена в культуру, є 
гуманною, моральною, із широкими пізнавальними інтересами. 
Духовність не існує поза національною свідомістю. Духовність – поняття 
синтетичне, узагальнююче і всеохоплююче, воно включає такі поняття, 
як духовна культура, духовні потреби, духовні інтереси, духовне життя. 
Духовність виявляється в багатстві внутрішнього світу особи, її ерудиції, 
розвинутих інтелектуальних та емоційних запитах.  

Філософи стверджують, що «духовність – це якісна характеристика 
свідомості людини, що відображає панівний тип її цінностей». Духовність 
також не дається дитині в готовому вигляді, тобто вона не може бути лише 
просвітництвом або простим запам’ятовуванням ідейних та моральних 
норм, смислових орієнтацій. Кожна молода людина, поступово засвоюючи 
ідеї, ціннісні орієнтації, емоційно-естетичні надбання народу сама 
емоційно засвоює певні компоненти духовності, виробляє своє ставлення 
до них, реалізовуючи в практичній діяльності. 

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні все більшого 
загострення та актуальності набуває виховання в молодого покоління 
почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі, зміцнення 
країни, активної громадянської позиції. Український патріотизм – це не 
пасивно-споглядальне явище, а діяльна й активна позиція у ставленні до 
проблем свого народу, Батьківщини і держави. Він невіддільний від почуття 
громадянської відповідальності за долю країни, за її майбутнє [7, с. 13]. 

У патріотичному вихованні важливо правильно пов’язувати минуле 
і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих традицій 
поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв’язок часу, минулого і 
майбутнього, зв’язок своїх особистих інтересів з інтересами Вітчизни, 
якщо більш здатна вона буде сприймати все краще, що створене 
попередніми поколіннями, і прогресивне, що принесла свобода, то краще 
вона буде уявляти свою роль у здійсненні завдань розбудови України, то 
вищим буде ступінь її усвідомлення патріотичної відповідальності. 

Як засвідчує практика, національно-патріотичне виховання є 
ефективним, якщо у навчальному закладі забезпечується систематичність 
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засвоєння культурно-історичних, морально-духовних, естетичних знань і 
цінностей, глибоке пізнання вихованцями національних традицій, 
звичаїв, обрядів, оволодіння кращими світовими духовними і 
культурними цінностями. 

Важливим у національно-патріотичному вихованні є і формування 
патріотичної самосвідомості, яка проявляється у ставленні особистості 
до своєї нації, зацікавленні і повазі до історії українського народу, його 
традицій та звичаїв, шанобливому ставленні до національної спадщини 
народу, прагненні примножити його славну історію та традиції.  

Історія патріотичного виховання в Україні нараховує не одне 
сторіччя та у різні періоди мало різну специфіку. При цьому коріння його 
залишалося незмінним і традиційно було обумовлене боротьбою й боями 
із зовнішніми ворогами. Саме боротьба за незалежність дозволила 
справді розкритися патріотичному потенціалу українського народу. 

Сьогодні основною метою патріотичного виховання є формування 
морально-політичних, професійних, психологічних і фізичних факторів, 
що визначають усвідомлене прагнення особистості, соціальної групи до 
патріотичної діяльності. 

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за 
становлення української державності є одним з найбільш важливих 
шляхів формування історичної пам’яті, через донесення до молоді 
правдивої інформації про героїчне минуле українського народу та 
звільненню історії від ідеологічно заангажованих, а то й відверто 
маніпулятивних трактувань радянсько-імперської доби. 

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, 
потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр 
регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує 
неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та 
сучасності. Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати 
українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою – 
вибороти незалежність держави. Одним із важливих об’єднавчих 
чинників у суспільстві може слугувати збереження культурної та 
історичної спадщини [2, с. 6]. 

Одним із пріоритетних напрямків організації виховної роботи у 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» є активне формування у молодої 
людини почуття патріотизму, любові до Вітчизни та рідного краю. 

Основна мета виховного процесу в коледжі – формувати 
особистість, наділену громадянською відповідальністю, національною 
самосвідомістю, високими духовними цінностями, родинними і 
патріотичними почуттями; створювати умови для розвитку творчо 
обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, набуття за час навчання 
молодою людиною соціального досвіду. Позанавчальна діяльність 
зорієнтована на реалізацію завдань «Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді» та Стратегії національно-
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патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 
Викладачами коледжу створена програма «Скарби твої безцінні, 
Україно», що складається з 23-х авторських відеокомунікаційних 
проектів (викладач – студент) за методиками «занурення в національну 
культуру», «рівний – рівному». Найбільшу зацікавленість у глядацької 
аудиторії викликали такі як «Україно, ти для мене диво!», «Українці. 
Портрет нації», «Жінка-українка: енциклопедія життя», «Видатні діячі 
освіти України», «Українська пісня – духовне обличчя нації».  

Виховний процес відбувається як через інформаційно-
просвітницькі години , зустрічі з цікавими людьми, так і через залучення 
студентів у гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, 
спортивні гуртки, органи студентського самоврядування. Саме через них 
розвивається художньо-естетична культура, формується національна та 
громадянська свідомість, реалізуються творчі можливості студента.  

Важливою складовою частиною системи соціально-гуманітарної 
роботи Лисичанського педагогічного коледжу Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка є діяльність 
«Молодіжного медіацентру. ua». Мета «Молодіжного медіацентру. ua» –
виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина 
України, підготовка до організації роботи в освітянських закладах, у 
тому числі школі – формування вчителя, здатного до творчої активної 
діяльності з виховання учнівської молоді; професійної підготовки 
фахівців на матеріалах медіаосвіти. 

Значна увага в Лисичанському педагогічному коледжі приділяється 
організації та проведенню цілої низки заходів громадянсько-патріотичної 
спрямованості, які відіграють важливу роль у виробленні в студентської 
молоді суспільно значущої мети – побудови громадянського суспільства 
та правової незалежної Української держави. Серед них: інформаційно-
просвітницькі години: «Український рок – музика проти війни», «Історія 
Збройних сил України», «Дай мені, мамо, хустину на згадку», цикли 
годин присвячених річницям від народження видатних українських 
письменників та громадських діячів, свято української вишиванки «А над 
світом вишиванка цвіте», щорічно проводяться шевченківські тижні та 
вечори. 

У виховній роботі представники викладацького складу намагаються 
дотримуватись принципів єдності активних та інтерактивних методів 
виховання, досягаючи їх інтеграції в кожному окремому виховному 
національно-патріотичному заході. Відзначимо, що в організації 
позанавчальної роботи зі студентською молоддю викладачі широко 
використовували такі методи, як екскурсії, бесіди, тематичні диспути та 
дискусії, «круглі столи», вікторини, рольові ігри, конференції, лекції, 
тренінги, «відкриті трибуни», ділові ігри, різні форми роботи з книгою, 
періодичною пресою, безпосередньо пов’язані з тематикою національно-
патріотичного виховання і покликані ознайомити студентів з найбільш 
яскравими сторінками нашої героїчної історії. 
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Як довів досвід, такі форми позанавчальної роботи користуються 
значною популярністю серед студентства, свідченням чого є їх активна 
участь в організації та проведенні даних заходів. 

Ефективність національно-патріотичного виховання великою мірою 
залежить від соціальних відносин, що склалися у суспільстві, а також від 
технологій, котрі використовуються педагогами для формування 
національно-патріотичної самосвідомості учнівської молоді. Аналіз 
системи патріотичного виховання та управління нею дає підстави 
констатувати той факт, що інноваційні педагогічні технології, активні та 
інтерактивні методи роботи стали звичним явищем навчально-виховного 
процесу. Відповідно й формується вітчизняна модель методичної роботи 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі національно-
патріотичної освіти й виховання. Системний підхід до реалізації системи 
патріотичного виховання в коледжі не може бути 
забезпечений  виключно засобами одного предмету чи навчального 
курсу. Головним результатом національно-патріотичного виховання 
повинна стати громадянська зрілість особистості, що складається як із 
практичних навичок участі в суспільному житті, так і рівня розвитку 
патріотичних якостей особистості [5, с. 170]. 

Таким чином, сучасні педагогічні форми патріотичного виховання 
студентства забезпечують підготовку молоді до життя у правовій 
державі, сприяють формуванню базових соціальних компетентностей, 
активному залученню до соціального життя, розвитку важливих 
життєвих навичок критичного мислення, дискусії, співробітництва, 
переговорів, прийняття рішень, взаємодії з представниками влади, 
засобами масової інформації, однолітками, батьками, громадськістю. 
Патріотична спрямованість навчально-виховного процесу дає 
можливість реально впливати на становлення конкретних життєвих 
компетентностей молоді як під час занять, так і в позанавчальній  
діяльності, розширює діапазон виявлення здібностей, збільшує 
можливість  особливості зайняти гідне становище у суспільстві та 
виявити свою свідому патріотичну активність. 
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Гарбузюк Т. В., Мурсамітова І. А. Національно-патріотичне 

виховання як засіб формування соціальних та життєвих 
компетентностей студентської молоді 

Стаття присвячена проблемам, формам, напрямкам національно-
патріотичного виховання студентської молоді України. Піднімається 
питання особливості національно-патріотичного виховання, 
підкреслюється важливість складових проблеми виховання особистості. 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми національно-
патріотичного виховання в освіті, визначено основні суперечності цього 
процесу. Розкрито сутність засобів формування соціальних та життєвих 
компетентностей студентської молоді, висвітлюються погляди на 
національну педагогіку, національне навчання і виховання сучасної 
молоді.  

Ключові слова: народна педагогіка, виховання, освіта, національно-
патріотичне виховання, студентська молодь, духовність.  

 
Гарбузюк Т. В., Мурсамитова И. А. Национально-

патриотическое воспитание как средство формирования социальных 
и жизненных компетенций студенческой молодежи 

Статья посвящена проблемам, формам, направлениям национально-
патриотического воспитания студенческой молодежи Украины. 
Поднимается вопрос об особенностях национально-патриотического 
воспитания, подчеркивается важность составляющих проблемы 
воспитания личности. 

В статье обоснована актуальность проблемы национально-
патриотического воспитания в образовании, определены основные 
противоречия этого процесса. Раскрыта сущность средств формирования 
социальных и жизненных компетенций студенческой молодежи, 
освещаются взгляды на национальную педагогику, национальное 
обучения и воспитания современной молодежи. 
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Ключевые слова: народная педагогика, воспитание, образование, 
национально-патриотическое воспитание, студенческая молодежь, 
духовность. 

 
Garbuzyuk T., Mursamitova I. The National-patriotic Education as 

a Form of Social and Life Competences of Students 
The article deals with the problems, forms, of the national patriotic 

education of students in Ukraine. Rises issue features national-patriotic 
education stresses the importance of education components of the problem of 
personality. 

In the article the relevance of national-patriotic education in education, 
the basic contradictions of the process. The essence means the formation of 
social and life competencies of students, highlights the views of national 
pedagogy, national training and education of today's youth. 

The successful state is successful citizens, which are full of national 
consciousness, love to the native edge, people, deferential attitude toward his 
culture, traditions and consuetudes, proud for the earth and able to respect the 
neighbours, tolerantly behave to the culture of all nationalities which live in 
Ukraine. For this reason, civil-patriotic education occupies a leading role in 
education young.  

Key words: people education, education, education, national and 
patriotic education, student youth spirituality. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Згідно зі Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, національно-патріотичне виховання має охоплювати насамперед 
такі сфери, як освіта, наука, фізкультура, спорт, популяризація здорового 
способу життя тощо [8]. Метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. 
Міністерство освіти і науки України, забезпечує організацію роботи з 
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в 
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навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-
методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в 
позанавчальний час [7]. 

Питання особливостей та взаємозв’язку патріотичного і фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах розкривалися Н. Булкіною, 
В. Кіндрат, Н. Кіндрат, В. Ліхневським, А. Тарасенко та ін.  

Окремі фрагменти громадянського виховання у фізичному 
вихованні досліджуються у працях В. Бальсевича, М. Визитей, 
З. Небесної, В. Ситолярова, М. Станькіна, А. Панчука й деяких інших 
авторів [2, с. 59]. 

Метою статті вбачається розкриття особливостей, ролі та значення 
фізичного виховання студентської молоді у процесі формування 
національно свідомого, різнобічно та гармонійно розвиненого, 
високоосвіченого, комунікативно компетентного громадянина, здатного 
до саморозвитку та самовдосконалення у професійній та соціальній 
діяльності. 

Національно-патріотичне виховання студентів – це організований, 
планомірний та цілеспрямований процес освітньо-виховної взаємодії 
викладачів, співробітників і студентів університету, результатом якої має 
стати засвоєння особистістю національних цінностей і норм культури, 
сформованість у неї національно-громадянської самосвідомості, 
патріотичних переконань та поведінки, усвідомлення своїх вчинків і дій 
на благо народу й держави, готовності до захисту Вітчизни [4]. 

Фізичне виховання є невід’ємною складовою загального розвитку 
молодої особистості, засобом оптимізації режиму життя, активного 
відпочинку, збереження та підвищення працездатності студентів 
протягом усього періоду навчання у ВНЗ [5].  

Включення фізичної культури до конструкції особистості не може 
здійснюватися тільки на основі модернізації фізичного виховання. 
Актуальною стає проблема виховання особистої фізичної культури, яка в 
сучасній науці базується на змістовних характеристиках фізичної 
культури суспільства і розкривається з позиції більш високого рівня 
теорії культури. Культура повинна інтегруватися в суті самої особи 
студента, котрий функціонує в культурному середовищі як конкретний 
носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне, властиве 
культурі в цілому і особисте, привнесене в культуру на основі 
індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду, тощо. 
Студент у процесі культурного розвитку, перш за все, засвоює культуру, 
виступаючи об’єктом її впливу. 

Фундаментальними компонентами методології виховання особистої 
фізичної культури є створення системи поглядів,  переконань, ідеалів, а 
також традицій та звичаїв. Оскільки нація є нічим іншим як інтегральною 
сумою індивідів, що її складають, відчуття фізичної приналежності до 
живого тіла етносу і переживання духовної спорідненості між людьми не 
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лише осмислюються, а й закріплюються в  глибинній психіці як «дух 
народу» [3, с. 47–48]. 

Фізичне виховання студентів у режимі навчальної роботи 
здійснюється у наступних формах: навчальні заняття (теоретичні, 
практичні); факультативні, на яких вдосконалюється фізична підготовка 
студентів у обсязі вимог програмних норм, поглиблюється професійна 
фізична підготовка тощо [5]. 

Організація гуртової секційної роботи в вищих навчальних 
закладах повинна бути спрямована на задоволення потреб та інтересів 
студентів до певного виду діяльності виявлення та розвитку у них 
загальних та спеціальних здібностей. 

Особливу увагу необхідно звернути на оволодіння студентами 
основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, 
зміцнення морально-вольового стану і фізичного розвитку, ознайомлення 
з основами рятувальної справи, надання базової фізичної та спеціальної 
фізичної підготовки для служби в підрозділах силових структур України 
– ЗСУ. Значна увага приділяється вивченню яскравого прикладу 
української героїки і козацьких бойових традицій як дієвого елемента у 
вихованні патріотизму у студентів. 

Розвиток фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах 
України допомагає вирішувати цілий ряд виховних завдань: формування 
у студентів мужності, характеру, волі, вміння спілкуватися в колективі. 
Регулярні заняття фізичною культурою дозволяють молодій людині 
стійко переносити труднощі, які виникають у нього в навчальному 
закладі, сім’ї та інших життєвих ситуаціях [6, с. 2 – 3]. 

Важливим елементом є плідна співпраця з органами державної 
влади, різними громадськими організаціями, військовими частинами і 
військовими навчальними закладами для проведення цілеспрямованої 
роботи в цьому напряму. 

Одним із завдань національно-патріотичного виховання у 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка є 
формування під час навчально-виховного процесу потреб і вмінь 
підтримувати своє фізичне та психологічне здоров’я, професійну 
працездатність в умовах конкуренції [4]. 

Особливого значення у контексті національно-патріотичного 
виховання набувають масові фізкультурно-спортивні заходи, які 
проводяться протягом навчального року та канікулярний час. До них 
належать турпоходи, спортивні свята, спартакіади, вузівські та 
міжвузівські змагання.  

У рамках Освітньо-просвітницької програми національно-
патріотичного виховання студентської молоді ЛНУ імені Тараса 
Шевченка слід окремо приділити увагу проведенню таких спортивних 
свят, як «Осінній марафон сили й духу», «Козацькі розваги», «Свята 
Покрова», Дні здоров’я та ін.  
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На заняттях із професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури акцентується увага на  нормах та правилах здорового  способу 
життя, виховується звичка щодо їх дотримання. Проте виховною метою 
на цих заняттях повинна бути не тільки турбота про розвиток фізичних 
якостей і збереження здоров’я, життя як найвищої цінності, а й 
забезпечення гармонійного розвитку фізичного й духовного життя, 
підготовка студента до суспільно корисної праці та захисту свого народу, 
нації, Батьківщини. 

Основними напрямами фізичного виховання є виховання 
самостійної, саморозвиненої особистості, здібної робити свідомий вибір; 
формування уміння управляти процесом прийняття відповідальних 
рішень; підтримка соціально-обґрунтованого рівня фізичної 
підготовленості для професійної діяльності; протидія її засобами 
негативним чинникам, які впливають на здоров’я; вміння самостійно 
використовувати засоби фізичної культури під час відпочинку; 
формування загальної і професійної культури, здорового способу життя. 
Розуміння сенсу занять дає можливість цілеспрямовано керувати 
процесом набуття знань, умінь та навичок, тобто процесом  
самовдосконалення. Не випадково кращими у педагогічному відношенні 
вважаються ті теорії навчання, які базуються на розумінні студентами 
сутності предмету, що вивчається [1; 3, с. 49]. 

Виходячи саме з такої позиції, можна стверджувати, що фізичне 
виховання студентів у вищих навчальних закладах України є одним із 
напрямів патріотично-виховної роботи, для вдалого виконання якої 
необхідно створити умови для постійного фізичного вдосконалення 
особистості засобами фізичної культури та спорту. Перспективи вивчення 
цієї проблеми вбачаємо у дослідженні мотивації студентів до фізичного 
виховання, у розробці й реалізації індивідуальних програм фізичної 
підготовки студента у контексті національно-патріотичного виховання.  
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Ливацький О. В. Особливості та роль фізичного виховання у 

контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді 
У статті розкрито особливості, роль та значення фізичного 

виховання студентської молоді у процесі формування національно 
свідомого, різнобічно та гармонійно розвиненого, високоосвіченого, 
комунікативно компетентного громадянина, здатного до саморозвитку та 
самовдосконалення у професійній та соціальній діяльності.  

Розкрито форми та напрями фізичного виховання студентів у цьому 
контексті в ході навчального процесу і в позанавчальний час. 
Підкреслюється важливість створення викладачем умов для якісного 
оволодіння студентами знаннями та шляхами фізичного удосконалення 
як одного зі складових підготовки майбутнього захисника своєї країни. 
Розкрито особливості та роль фізичного виховання у рамках Освітньо-
просвітницької програми національно-патріотичного виховання 
студентської молоді ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Ключові слова: фізичне виховання, фізичне вдосконалення, студент, 
ВНЗ, національно-патріотичне виховання 

 
Ливацкий А. В. Особенности и роль физического воспитания в 

контексте национально-патриотического воспитания студенческой 
молодежи 

В статье раскрыты особенности, роль и значение физического 
воспитания студенческой молодежи в процессе формирования 
национально сознательного, всесторонне и гармонически развитого, 
высокообразованного, коммуникативно компетентного гражданина, 
способного к саморазвитию и самосовершенствованию в 
профессиональной и социальной деятельности.  
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Рассмотрены формы и направления физического воспитания 
студентов в этом контексте в ходе учебного процесса и во внеучебное 
время. Подчеркивается важность создания преподавателем условий для 
качественного овладения студентами знаниями и путями физического 
усовершенствования как одного из составляющих подготовки будущего 
защитника страны. 

Раскрыты особенности и роль физического воспитания в рамках 
Образовательно-просветительской программы национально-
патриотического воспитании студенческой молодежи ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое 
усовершенствование, студент, ВУЗ, национально-патриотическое 
воспитание. 

 
Lyvatskiy A. The Peculiarities and Role of Physical Education in the 

Context of National-patriotic Education of Students 
The article reveals peculiarities, the role and importance of physical 

education students in the process of formation the national conscious, fully 
and harmoniously developed, highly educated, communicatively competent 
citizen capable of self-development and self-improvement in the professional 
and social activities. 

The forms and direction of physical education students in this context 
examined during the educational process and extracurricular time. 

The importance of creating conditions for teacher quality mastering by 
students of knowledge and ways of physical improvements as one of the 
components of the preparation of the country's future defender emphasized. 

The peculiarities and the role of physical education in the educational 
outreach program of national-patriotic education of students LTSNU. 

The main areas of physical education are considered to education of self-
sufficiency, self-development, able to make informed choices; the ability to 
manage the formation of responsible decision-making; support socially 
justified level of physical readiness for professional activities; means 
countering negative factors that affect health; the ability to use their own 
means physical culture during the rest; formation of general and professional 
culture, healthy lifestyle. 

Key words: physical education, physical perfection, student, high school, 
national-patriotic education 
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УДК 371.134  
 
Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 
Головною метою української системи освіти, окресленою у 

Національній доктрині розвитку освіти України, визначено створення 
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина 
України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, 
створення й розвиток цінності громадянського суспільства. 

Розбудова України як суверенної держави вимагає виховання 
громадянина-патріота, здатного жити й працювати в умовах демократії, 
відчувати постійну відповідальність за себе, свій народ, країну, прагнути 
здійснити реальний внесок у становлення України як незалежно держави, 
про що свідчать фундаментальні засади нормативних державних 
документів, таких, як: «Національна доктрина розвитку освіти», 
Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI сторіччя)», 
«Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності». 

Метою статті є висвітлення практичних аспектів формування 
громадянської позиції майбутніх учителів у процесі фахової підготовки в 
педагогічному коледжі. Психолого-педагогічні аспекти становлення 
громадянської самосвідомості сучасної молоді розкривають у своїх 
працях сучасні українські вчені: М. Боришевський, О. Вишневський, 
H. Косарєва, Л. Крицька, І. Мельникова, Л. Омельченко, К. Чорна та ін. 
Концептуальні засади громадянського виховання обґрунтовано в працях 
М. Євтуха, П. Ігнатенка, О. Любара, Ю. Руденка, М. Стельмаховича та ін. 

Гуманістичні засади громадянського виховання широко розкрито у 
працях І. Беха, О. Дем’янчук, В. Сухомлинського та ін. 
Загальнотеоретичні основи побудови цілісного навчально-виховного 
процесу, спрямованого на формування особистості громадянина, 
представлено в роботах А. Бойко, В. Лозової, К. Чорної та ін. Питання 
громадянського виховання студентської молоді розкриваються в роботах 
О. Кафарської, З. Красноока, Т. Кухневич, В. Плахтєєвої, А. Сігової, 
М. Чельцова. 

На сучасному етапі світових суспільно-політичних та економічних 
перетворень ситуація в Україні характеризується якісними змінами 
пріоритетів і цінностей, що зумовлює необхідність оновлення освітньої 
галузі. Аналіз науково-педагогічної літератури, сучасних реалій 
засвідчує, що з одного боку, у значної частини молоді спостерігаються 
прояви апатичного ставлення до суспільно-політичних процесів у 
суспільстві та соціальної і моральної деградації, пов’язаної із зростанням 
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злочинності, втратою інтересу до чесної праці, знеціненням духовних 
ідеалів, притупленням потреби в пізнанні, нехтуванням 
загальнолюдськими моральними цінностями, що свідчить про 
необхідність посилення уваги всіх інституцій держави до виховання 
громадянської позиції молоді; з іншого, – пробудження в певної частини 
молодих людей громадянської активності і свідомості. 

Значною мірою формування громадянської свідомості молоді 
залежить від педагога як «носія» громадянських цінностей. У структурі 
особистості педагога громадянська свідомість має займати провідне 
місце як показник його соціально-професійної зрілості, як умова 
створення нової системи цінностей, що слугуватиме орієнтиром у 
вихованні особистості, її прагнень, ідеалів, спрямованості особистісних 
потреб, відповідної життєвої і громадянської позиції. 

Сьогодні в освітній галузі гостро постає питання про пошук та 
використання форм, методів і прийомів організації навчально-виховного 
процесу, спрямованих на формування громадянської позиції майбутнього 
педагога, здатної до творчого розв’язання соціально важливих завдань. 

Проблема виховання громадянина була актуальною завжди. У 
сучасних умовах вона постає з новою силою, з новим звучанням, що й 
зумовлює звернення до неї науковців. 

Громадянська позиція, виявляється у здатності аналізувати сучасні 
процеси та ситуації, обирати адекватні форми і способи дії у 
непередбачуваних ситуаціях, відповідальності за результати власної 
діяльності, послідовності і виваженості власної позиції, у прагненні 
молодої людини не дотримуватися усталених формулювань, у змозі 
виявити самостійність суджень і самостійність мислення, відстоювати 
власні переконання, у цілеспрямованості, дисциплінованості, 
самостійності, наполегливості тощо; характеризується вміннями 
практичного характеру, що спостерігаються під час виконання доручень, 
які виявляються, формуються в системі відносин у колективі і 
виступають стимулами розвитку самооцінки, самопізнання, умовами 
самореалізації, саморозвитку, а також активними і конкретними діями, 
вчинками громадянського спрямування. 

Проведений аналіз показав, що в сучасній психолого-педагогічній 
літературі спостерігається нечіткість методологічних позицій і певна 
невпорядкованість провідних категорій. Одні й ті явища підводяться під 
поняття і громадянської освіти, і громадянського виховання. Поняття 
«громадянськість», «громадянська компетентність», «громадянська 
свідомість», «громадянська культура» або використовуються як 
синоніми, або між ними порушуються родо-видові відносини. Термін 
«громадянська позиція» використовується в більшості робіт як 
аксіоматичний, такий, що не потребує визначення, або його зміст 
розкривається шляхом перерахування набору ознак. Тому важливим 
теоретичним завданням є необхідність упорядкувати термінологію 
аналізованої проблеми. 
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В сучасній науці існують різні підходи до визначення термінів 
«позиція» й «громадянська позиція». Позиція розглядається в педагогіці 
як стійка система ставлень людини до певних сторін дійсності, що 
проявляється у відповідній поведінці й вчинках; як складна інтегративна 
характеристика, що відбиває активно-виборче, ініціативно-відповідальне, 
перетворювальне ставлення особистості до себе, до діяльності, до світу й 
життя в цілому; бачення свого місця, своїх функцій, що проявляється в 
переконаннях особистості; знання, життєвий досвід, система поглядів і 
цінностей особистості (змістовний або внутрішній аспект) і рішення 
певних завдань (процесуальний або поведінковий аспект); соціально 
значуща поведінка людини, що є результатом сформованості її 
світогляду, переконань, мотивів діяльності. Громадянська позиція 
розглядається як характеристика особистості; як особистісне утворення; 
інтегративна якість особистості; сукупність громадянських, правових або 
моральних якостей; сукупність громадянських цінностей; рефлексивне 
відношення суб’єкта; різні аспекти відносин – духовних, трудових, 
моральних та ін.; соціальні або ідейно-моральні критерії сформованості 
особистості; внутрішня установка, орієнтація на певну лінію 
громадянської поведінки, що відбиває суб’єктивне ставлення особистості 
до суспільства й держави. 

Виходячи з проведеного теоретичного аналізу, ми розглядаємо 
громадянську позицію майбутнього вчителя як системне явище, що 
відображає ступінь інтеграції ставлень людини до суспільства, держави, 
у якій вона проживає, на емоційному, раціональному й поведінковому 
рівні. Громадянська позиція як складне системне утворення виникає в 
результаті інтеграції множинних зв’язків людини із суспільством і 
виступає як діалектична єдність її знань, мотивів і дій відносно як 
суспільства в цілому, так і конкретної держави як виразника основних 
суспільних тенденцій. 

Інтеграція України у Європейський освітній простір зумовлює 
необхідність підготовки педагогічних кадрів, яким притаманна чітка 
професійна позиція активного громадянина.  

Ці аспекти окреслені у державних нормативних документах: у 
Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») 
серед основних шляхів реформування освіти позначена необхідність 
підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх 
професійного та загальнокультурного рівня; у Національній доктрині 
розвитку освіти України в ХХІ столітті підкреслюється важливість 
забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх педагогів, 
оскільки саме на вчителя покладена відповідальність за формування 
особистості нової генерації, здатної результативно працювати й 
навчатися протягом життя; у «Концепції загальної середньої освіти  
(12-річна школа)» зазначається, що, з огляду на нову ситуацію в 
освітньому просторі України, педагог, реалізовуючи гуманітарну 
природу своєї професії, повинен уміти працювати за умов вибору 
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педагогічної позиції, не обмежуючись оцінкою навченості учнів, а 
стимулюючи їхні особисті досягнення [1; 2; 3].  

З огляду на це, важливим завданням системи фахової підготовки у 
педагогічному коледжі є формування у майбутніх учителів системи 
позитивної мотивації до праці, готовності до виявлення ініціативи та 
конкурентоспроможності, до особистісної участі у розбудові незалежної 
України. Тому процес фахової підготовки у педагогічному коледжі має 
передбачати не тільки оволодіння майбутніми учителями системою 
глибоких знань, трудових умінь і навичок, а й формування у них 
громадянської професійної позиції задля успішної реалізації в 
педагогічній діяльності особистих інтересів та інтересів суспільства. 

Вирішення проблем нашого дослідження передбачало аналіз 
навчальних планів і програм за курсами і спеціальностями з метою 
виявлення предметів профілюючого циклу та впливу їх основного змісту 
на розвиток громадянської професійної позиції майбутніх учителів; 
вивчення потенціалу навчально-методичного, інформаційно-
комунікаційного забезпечення баз педагогічної практики; добір методів 
дослідження реального стану сформованості компонентів громадянської 
професійної позиції майбутніх учителів на основі розроблених критеріїв.  

Аналізуючи навчальні плани підготовки майбутніх учителів за 
різними спеціальностями, ми з’ясували, що у досліджуваній документації 
значний об’єм на всіх спеціальностях відводиться фаховим дисциплінам 
(57%), які викладаються поетапно, починаючи з першого курсу, з 
піковою тенденцією зростання навантаження на третіх курсах. При 
цьому, як показав аналіз навчальних планів, загальнообов’язковими для 
всіх фахових блоків є предмети психолого-педагогічного циклу 
(«Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи Педагогічної 
майстерності», «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна 
психологія»). Аналіз змісту цих дисциплін показав, що кожен курс має 
тематичні блоки, які сприяють формуванню окремих сторін 
громадянської професійної позиції у майбутніх учителів. Зокрема, курс 
предмету «Педагогіка» передбачає розділ «Громадянське виховання 
особистості» на прикладах персоналій та народної педагогіки. 

Курс «Історія педагогіки» в структурі фахових дисциплін здійснює 
вагомий вплив на громадянську свідомість майбутніх учителів, оскільки 
дає студентам уявлення про генезис громадянської позиції особистості 
від давніх часів до сучасності і трансформацію образу патріота у часі. 

Аналізуючи курс «Основи педагогічної майстерності», ми 
з’ясували, що тематика занять спрямована у тому числі і на методи 
формування громадянських рис вихованців. 

Поряд з предметами педагогічного циклу надзвичайно важливу 
роль у формуванні особистості майбутнього вчителя в цілому, та його 
громадянської професійної позиції, зокрема, відіграє курс «Загальна 
психологія». Цей курс є базовою основою для входження людини в будь-
яку професію і в соціум. Для майбутнього вчителя курс «Загальна 
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психологія» розкриває теми, які допоможуть йому правильно добирати 
індивідуальні методи формування громадянської позиції. 

Проведений аналіз доводить, що навчальні дисципліни психолого-
педагогічного циклу являють собою «ядро» фахової підготовки 
майбутніх учителів в педагогічному коледжі, оскільки в своїй сукупності 
вони формують у студентів уявлення про педагогічну професію і її 
особливості, які, в свою чергу, складають когнітивно-ціннісну основу 
професійної позиції майбутнього вчителя. Окрім того, у змісті 
психолого-педагогічних дисциплін достатньо висвітлені окремі 
тематичні блоки, присвячені проблематиці змісту і психолого-
педагогічним основам громадянської професійної позиції педагога, 
механізмам її формування, розвитку й удосконалення. 

Одним з найважливіших ресурсів формування громадянської 
професійної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки в 
педагогічному коледжі є система соціально-гуманітарної роботи, 
зокрема, її національно-патріотичний та громадянський напрямки 
(висвітлено на прикладі діяльності ВП «Лисичанський педагогічний 
коледж Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка»).  

Соціально-гуманітарна робота в умовах навчально-виховного 
процесу Лисичанського педагогічного коледжу ґрунтується на інтересах і 
потребах, здібностях студентів; на суспільних запитах і вимогах до 
сучасного фахівця як до особистості зі сформованим духовно-
моральним, соціально-культурним та національним світоглядом. 

Мета соціально-гуманітарної роботи Лисичанського педагогічного 
коледжу – всебічний розвиток особистості майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця, фізично здорового, 
висококультурного, інтелігентного, соціально активного громадянина. 

Модель впроваджуваної соціально-гуманітарної роботи передбачає 
реалізацію завдань усталених напрямків виховання через: 

 проведення інформаційно-просвітницьких (виховних) годин із 
застосуванням мультимедійних технологій і відеоматеріалів, які в 
системі проводяться на паралелях курсів та спеціальностей, враховуючи 
багатоаспектність процесу формування особистості майбутнього вчителя 
(«Патріотичне виховання автентичними засобами козацької педагогіки», 
«Природні дива України», «Спортивна слава України» та ін.); 

 організацію загальноколеджних заходів («Під синьо-жовтим 
прапором свободи – земля нескорена мого народу» – до Дня 
незалежності України, «Ігри патріотів», «Вогонь освітянський – тобі, 
Україно» та ін.); 

 створення і популяризацію проектів на патріотичну тематику 
(«Психологічні особливості українців», «Надивитись на тебе не можу: 
жінка-українка», «Народні промисли та ремесла України» та ін). 

Задля сприяння вихованню у молоді почуття особистої та 
національної гідності у коледжі працює Зала Слави та Подвигу, що 
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представлена сьогодні експозиціями «Там на Аскольдовій могилі...», 
присвячена жертовному подвигу перших українських кіборгів; «Тріумф і 
трагедія: союзники у Другій світовій», як знак єднання із усім 
українським народом; виставки «Зима, що нас змінила», присвячена 
загиблим героям Небесної сотні, «Випускники коледжу-учасники АТО» 
й «Хрещені вогнем. У полум’ї» (художника Михайла Дяченка), що 
ілюструє українських героїв різних епох. 

Окрему місію в реалізації завдань національно-патріотичного та 
громадянського виховання Лисичанського педагогічного виконує музей 
сучасного українознавства, на базі якого діє обласна наукова лабораторія 
«Мовна палітра Луганщини», студія іноземної мови «Be in advance»; 
студія етнолінгвістики та літературного краєзнавства «Крила»; 
методична студія «Слово».  

Резюмуючи сказане, зауважимо, що проблема становлення 
громадянської професійної позиції майбутнього вчителя не може 
здійснюватися поза контекстом глобальних світових тенденцій 
(глобалізації, інтеграції, розвитку ринкової економіки). Дослідження в 
галузі педагогіки не можуть будуватися вузькоспрямовано, вони повинні 
спиратися на реальні тенденції розвитку суспільства, розуміння ролі 
людини в суспільному житті, життя людини як найвищої цінності і на цій 
основі формувати зміст виховання особистості. Аналіз реальної практики 
формування громадянської професійної позиції майбутнього вчителя в 
процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі зумовлює 
необхідність розробки відповідної моделі процесу її формування і 
педагогічних умов її реалізації, регламентованих програмою ефективних 
методів, засобів і прийомів впливу на студентів. Ці тенденції складають 
перспективи подальших розвідок з проблеми дослідження. 
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Мінєнко Г. М., Літовка О. П. Особливості формування 

громадянської позиції майбутнього вчителя в процесі фахової 
підготовки у педагогічному коледжі 

У статті обґрунтовується актуальність формування громадянської 
позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у 
педагогічному коледжі в умовах інтеграції України у Європейський 
освітній простір. Акцентується увага на особливостях особистісно-
орієнтованої освітньої парадигми та на Болонському процесі, як на 
основних освітніх орієнтирах сьогодення. Характеризується вплив 
фахової підготовки педагогічного коледжу на позицію майбутнього 
фахівця. Аналізується зміст програм з головних профілюючих 
навчальних дисциплін і програм з різних видів педагогічної практики. 
Виокремлюється потенціал локальних тематичних блоків предметів 
психолого-педагогічного циклу, спрямований на розкриття різних 
підходів до змісту і значення громадянської професійної позиції в 
структурі професіоналізму майбутнього вчителя. Розглядаються аспекти 
системи соціально-гуманітарної роботи педагогічного коледжу, 
спрямовані на формування громадянської професійної позиції 
майбутнього вчителя. 

Ключові слова: громадянська позиція майбутнього вчителя, фахова 
підготовка, сучасні освітні тенденції. 

 
Миненко Г. Н., Литовка Е. П. Особенности формирования 

гражданской позиции будущего учителя в процессе специальной 
подготовки в педагогическом колледже 

В статье обосновывается актуальность формирования гражданской 
позиции будущего учителя в процессе специальной подготовки в 
педагогическом колледже в условиях интеграции Украины в Европейское 
образовательное пространство. Акцентируется внимание на особенностях 
личностно-ориентированной образовательной парадигмы и на Болонском 
процессе, как на основных образовательных ориентирах современности. 
Характеризируется влияние профессиональной подготовки 
педагогического колледжа на позицию будущего специалиста. 
Анализируется содержание программ по главным профилирующим 
учебным дисциплинам и программ по различным видам педагогической 
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практики. Выделяется потенциал локальных тематических блоков 
предметов психолого- педагогического цикла, направленный на раскрытие 
различных подходов к содержанию и значению профессиональной 
позиции в структуре профессионализма учителя.  

Ключевые слова: гражданская позиция учителя, профессиональная 
подготовка, современные образовательные тенденции. 

 
Minenko G., Litovka О. Features of Forming Future Teacher Civil 

Positions in the Professional Courses in Pedagogical College 
Article urgency of forming the future teacher civil positions in the 

professional courses in Pedagogical College in the integration of Ukraine into 
the European educational space. Attention is focused on the features of 
student-centered educational paradigm and the Bologna process, as the main 
educational orientations present. Characterized the impact of professional 
training Pedagogical College at position future specialist. Studying the content 
of programs profiling the major academic disciplines and programs of various 
kinds of pedagogical practices in order to identify aspects that can positively 
influence the formation of civil positions future teachers. Singled out the 
potential of local clusters of items psycho-pedagogical cycle aimed at 
disclosure of various approaches to the content and meaning of professional 
positions in the structure of the future teacher professionalism. 

In the article the modern condition of scientific validity of concept „a 
civil position“ of future teachers as a system of teacher’s relation to the state, 
to society that defines his behaviour, lifestyle and style of activity is 
characterised; necessity of creation of pedagogical conditions of formation of 
future teachers’ professional position in the course of special training in 
pedagogical college is proved. 

Key words: future teacher civil position, professional training, modern 
educational trends.  
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висококваліфікованих кадрах, активний пошук шляхів удосконалення 
підготовки фахівців, про що зазначено в законах України «Про вищу 
освіту», «Про освіту», інших нормативних документах. Особливим є 
розгляд професійної підготовки майбутніх фахівців, що функціонує з 
метою задоволення потреб професійного зростання в умовах зміни 
спрямованості професійної діяльності особистості. 

У сучасних реаліях нашої держави дуже гостро постало питання 
патріотизму, на це особливо вплинула політична ситуація в Україні, яка в 
даний час є нестабільною. Патріотизм – це стан душі, який виражається в 
небайдужості до долі України, в здатності співпереживати, відчувати 
біль і радість від того, що відбувається в країні. Адже патріотизм завжди 
посідав важливе місце в системі цінностей української держави, проте 
варто звернути увагу на його місце в системі цінностей професійної 
підготовки майбутніх фахівців, оскільки саме національна 
самосвідомість є однією із головних складових патріотизму. 
Національний характер виховання полягає у формуванні в молодої 
людини, незалежно від її етнічної приналежності, почуття громадянина 
України, національної свідомості на основі загальнолюдських цінностей, 
відродження духовного потенціалу нації. 

Наразі концептуальні засади національно-патріотичного виховання 
молодого покоління ґрунтуються на положеннях Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, 
затвердженої Указом Президента України 13 жовтня 2015 року 
№ 580/2015 [7].  

Щодо наукового підґрунтя заявленої теми, то сучасні підходи до 
визначення понять «нація», «патріотизм» знаходимо в українському 
педагогічному словнику, роботах таких дослідників, як О. Жаровська, 
О. Караман та  ін. [3; 4; 5]. 

Деякі аспекти професійної підготовки фахівців розглядали 
С. Бєляєв (2014), В. Данилевич (2012), О. Клочко, (2014), Ю. Лянной 
(2013), Н. Степаненченко (2014), Р. Сущенко (2014), С. Табінська (2012), 
О. Тимошенко (2008), Т. Тищенко (2013) та інші. 

Теоретичні засади патріотизму закладено у дослідженнях 
українських вчених, психологів та педагогів І. Беха, Т. Кравченко, 
К. Чорної, А. Цьося, О. Хорламової та ін. [1; 6; 8]. У своїх працях значне 
місце вони приділяють українській національній ідеї, духовності, 
демократичним засадам навчання і виховання, гуманістичним цінностям.  

Мета дослідження – модернізація навчально-виховного процесу 
майбутніх учителів фізичної культури на основі національних традицій, 
формування патріотизму студентів у процесі професійної підготовки. 

Гіпотеза дослідження – процес професійної підготовки щодо 
формування патріотизму студентів буде ефективнішим за наявністю 
таких педагогічних умов: 

 перехід до інноваційної системи освіти, що була б спрямована 
на розширення змісту підготовки майбутніх фахівців, поглиблення 
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практичної орієнтованості їх знань, сприяла б формуванню конкретних 
компетенцій, необхідних  в реальних умовах практики життя. 

 зміст навчально-виховного процесу спрямувати на прилучення 
студентів до духовних цінностей українського народу, використовуючи 
сучасні методи національного виховання та традиції етнопедагогіки; 

 забезпечити цілеспрямований і систематичний вплив засобів 
фізичної культури на формування інтелектуального, емоційно-
ціннісного, патріотичного компонентів громадянської самосвідомості 
студентів; 

 постійно поглиблювати у студентів інтерес до традицій, звичаїв, 
духовних надбань українського народу. 

У Концепції національно-патріотичного виховання молоді 
зазначено, що ідеалом виховання в сучасних умовах виступає різнобічно 
та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, 
життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та 
самовдосконалення [6]. Тому головною домінантою навчання і 
виховання майбутніх фахівців є формування у студентів ціннісного 
ставлення до навколишньої дійсності та самого себе, активної та 
моральної життєвої позиції. 

З метою формування культури міжетнічних стосунків молодого 
покоління необхідне органічне поєднання системи принципів 
національно-патріотичного виховання в цілісну систему, що забезпечує 
досягнення відповідних результатів – міцно і органічно засвоєних 
загальнолюдських і українських національних цінностей. Серед цих 
принципів виділяємо [2; 7]:  

 принцип національної спрямованості, який передбачає 
формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого 
народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності до 
збереження своєї національної ідентичності; 

 принцип культуровідповідності, за яким виховання виступає як 
культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури 
особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді 
людства; 

 принцип гуманізації навчально-виховного процесу, що 
зосереджує увагу на особистості як вищій цінності;  

 принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії, за яким учасники процесу 
виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до 
уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від 
власної, узгоджують свої позиції;  

 принцип цілісності означає, що педагогічний процес 
організовується як системний, спрямований на гармонійний розвиток 
особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає 
забезпечення наступності напрямів та етапів навчально-виховної роботи; 
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 акмеологічний принцип вимагає орієнтації навчально-виховного 
процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості 
особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, 
розвиток індивідуальних здібностей;  

 принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони 
психологічного, духовного та фізичного розвитку проявляються у кожної 
людини своєрідно і неповторно;  

 принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає 
становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати 
особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і 
активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 
реагувати на соціальні зміни; 

 принцип толерантності передбачає інтегрованість української 
культури в європейський та світовий простір, формування у студентів 
відкритості, толерантного ставлення до національних цінностей, до 
культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності сприймати 
українську культуру, як невід’ємну частину загальнолюдської. 

Нація – це політична спільнота громадян певної держави (політична 
нація, нація-держава), сукупність політично суб’єктивних громадян, що 
здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної 
політичної організації – національної держави. Нація визначається як 
джерело державної влади та носій державного суверенітету. Вона 
об’єднує всіх громадян незалежно від їх етнічного та соціального 
походження, культурно-мовних та інших особливостей тощо [3; 4].  

Патріотизм у найбільш вживаному значенні – це моральний і 
політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до 
Батьківщини і готовність підпорядкувати його інтересам свої приватні 
інтереси. Патріотизм припускає гордість за досягнення і культуру своєї 
Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості та 
ідентифікація себе (особливе емоційне переживання своєї приналежності 
до країни і своєму громадянству, мови, традицій) з іншими членами 
народу, готовність захищати інтереси свого народу та Батьківщини, її 
суверенітет і незалежність [1; 2]. 

Національно-патріотичне виховання молоді – це процес 
цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, 
національної гідності, духовної та психологічної готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, 
територіальної цілісності держави. 

Аналіз науково-методичної літератури, події останніх місяців дають 
підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед 
яких є і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну 
громадянську позицію [1–6]. Це є свідченням системної навчально-
виховної роботи вищих навчальних закладів, професійної підготовки 
майбутніх фахівців. Серед студентської молоді з кожним роком 
збільшується кількість добровольців, які готові захищати свій народ, 
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свою батьківщину. Тому одним із найважливіших завдань кураторів груп 
є продовження роботи з формування у молодого покоління 
громадянських якостей, розуміння приналежності до українського 
народу, формування почуття патріотизму. Адже, діалектична єдність 
трьох компонентів патріотизму – знання – переживання – вчинки – і 
визначає глибину цього почуття.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців повинна бути наскрізно 
пронизана патріотичним духом, органічно поєднувати національне, 
громадянське, моральне, духовне, родинно-сімейне, естетичне, правове, 
екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній 
історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і 
громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут 
та долю країни за допомогою міждисциплінарного напрямку. 

Міждисциплінарний напрямок фахової підготовки (встановлення 
інтеграційних зв’язків між різними навчальними дисциплінами, 
формування цілісних уявлень про людську особистість і процесі її 
розвитку; вироблення у майбутніх вчителів фізичної культури умінь 
аналізувати проблемні педагогічні ситуації на практичних заняттях з 
теорії і методики фізичного виховання, розглядати і оцінювати прийняті 
рішення з позицій різних наук про людину; розвиток у студентів 
здатності обґрунтовувати вибір рішення в психолого-педагогічному, 
духовно-етичному контекстах). 

Навчально-виховний процес варто насичувати такою творчою 
діяльністю, яка б сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних 
можливостей молодих людей, тобто він повинен передбачати органічне 
поєднання професійної діяльності і творчого потенціалу педагога. Варто 
впроваджувати інтерактивні методи навчання «Мозковий штурм», 
«Інформативні хвилинки» з нагоди пам’ятних дат з життя і творчості 
видатних українців, розв’язання педагогічних ситуацій тощо.  

Організація науково-педагогічної, навчально-пізнавальної діяльності, 
особливо якщо це стосується формування національної самосвідомості, у 
вищих навчальних закладах потребує постійного вдосконалення, пошуку і 
приведення в дію нових форм впливу на самосвідомість студентів. 
Випускники вишів мають бути творчими, духовно багатими із 
демократичним світобаченням, здатними примножити історичні надбання 
українського народу і його внесок у розвиток світової цивілізації. Тому 
одним із провідних завдань вищої освіти є формування національної 
самосвідомості серед студентської молоді. 

Освітню і виховну діяльність викладачі здійснюють у таких 
напрямках: 

 через навчальні заняття (лекції, практичні та семінарські 
заняття); 

 науково-дослідну роботу студентів; 
 спортивні та виховні заходи; 
 самостійну роботу студентів. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 277

Викладачі інституту фізичного виховання і спорту на лекційних та 
практичних заняттях надають перевагу активним формам роботи, що 
передбачають творчу діяльність, набуття студентською молоддю 
передового педагогічного досвіду; сприяють формуванню національної 
свідомості, критичного мислення, ініціативності, відповідальності за свої 
дії та вчинки; пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності. 

Відповідно, викладачі здатні на професійному рівні забезпечити 
диференціацію та індивідуалізацію виховного впливу лекційного 
матеріалу, кураторських годин, спортивних та виховних заходів; наукові 
роботи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, 
стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян 
України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, 
інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту 
держави в цілому. 

Так, в інституті фізичного виховання і спорту ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» постійно проходять 
Години мужності, зустрічі з учасниками бойових дій, відзначаються 
національні свята і пам’ятні дати, зокрема День захисника України, День 
Гідності і Свободи, День Збройних Сил України, День Соборності 
України тощо. Адже, вихованню сучасного громадянина-патріота 
Української держави, підготовці молоді до виконання ролі активних 
громадян, формуванню громадянських навичок і цінностей, необхідних 
для ефективної участі у житті громади, сприяють виховні та кураторські 
години: «Я – Українець!», «Я – патріот!», «Україна – суверенна, 
незалежна, демократична держава!», проведення флеш-мобів, акцій 
«Вишиванка», «Ми за мир!» та ін. 

Майбутні учителі фізичної культури активно займаються науково-
пошуковою діяльністю: пишуть наукові статті, захищають курсові та 
магістерські роботи за національно-патріотичною тематикою, приймають 
активну участь у науково-практичних семінарах та конференціях. 

Результатом цього у 2016-2017 навчальному році збільшився 
контингент студентів учасників бойових дій на 7%. 

У ході експериментального дослідження ми провели анкетування 
студентів 1-3 курсів, щодо національно-патріотичної спрямованості 
професійної підготовки майбутніх фахівців інституту фізичного 
виховання і спорту. За результатами анкетування було виявлено наступні 
результати. На запитання: «З яких джерел ви берете необхідну 
інформацію про патріотичні заходи?» було дано відповіді: із засобів 
масової інформації – 28,4%, від викладачів – 23,9%, від батьків – 18,8%, 
від інших дорослих – 15,2%, від друзів – 9,4%, інше – 4,3%. 

На питання «У якому вигляді ви хотіли б отримати інформацію про 
патріотизм?» було дано відповіді: національно-патріотичні заходи – 
47,4%, засоби масової інформації, Інтернет – 42,2%, ніяких – 2,6%, інше 
– 7,8%. 
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На питання «Що стимулює Вас до патріотичних заходів?» 17,2% 
респондентів визначили гордість за країну, 49,3% – небайдужість до долі 
країни, 18,7% – бажання стати справжнім патріотом, 8,2% – поради 
друзів, інше – 6,6%. 

Таким чином, важливо, щоб студенти незалежно від їх 
національності та регіону проживання ідентифікували себе з Україною, 
прагнули жити в Україні; розуміли необхідність дотримання 
конституційних і правових норм, володіння державною мовою; 
відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю як 
невід’ємної складової єдиної країни. 

Висновки.  
1. На основі аналізу науково-методичної літератури ми з’ясували, 

що професійна підготовка майбутніх фахівців повинна бути наскрізно 
пронизана патріотичним духом, органічно поєднувати національне, 
громадянське, моральне, духовне, родинно-сімейне, естетичне, правове, 
екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній 
історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і 
громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут 
та долю країни  за допомогою міждисциплінарного напрямку. 

2. Майбутні вчителі фізичної культури мають бути творчими, 
духовно багатими із демократичним світобаченням, здатними 
примножити історичні надбання українського народу і його внесок у 
розвиток світової цивілізації. 

Отримані результати дають підставу вважати, що теоретичне 
опрацювання і практичне втілення в життя основних положень даної 
роботи сприятиме удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах і формуванню 
у молодого покоління почуття справжнього громадянина, патріота своєї 
країни.  

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших 
проблем удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури.  
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Отравенко О. В. Національно-патріотична спрямованість 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури  
У статті основна увага приділяється модернізації навчально-

виховного процесу майбутніх учителів фізичної культури на основі 
національних традицій, вихованню почуття патріотизму студентів у 
процесі професійної підготовки.  

Розкрито сутність термінів «нація», «духовність», «патріотизм»; 
«професійна підготовка»; визначено та систематизовано принципи 
національно-патріотичного виховання, як механізму формування 
національної свідомості в студентів у процесі професійної підготовки.  

Визначено, що професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури повинна бути пронизана духом патріотизму на основі 
національних традицій та принципів. 

Проведено анкетування студентів 1-3 курсів, щодо національно-
патріотичної спрямованості професійної підготовки майбутніх фахівців 
інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Ключові слова: модернізація, принципи, професійна підготовка, 
нація, патріотизм, духовність, майбутні учителі фізичної культури. 

 
Отравенко Е. В. Национально-патриотическая направленность 

профессиональной подготовки будущих учителей физической 
культуры 

В статье основное внимание уделяется модернизации учебно-
воспитательного процесса будущих учителей физической культуры на 
основе национальных традиций, воспитания чувства патриотизма 
студентов в процессе профессиональной подготовки. Раскрыта сущность 
терминов «нация», «духовность», «патриотизм», «профессиональная 
подготовка»; определено и систематизировано принципы национально-
патриотического воспитания, как механизмы формирования 
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национальной сознательности у студентов в процессе профессиональной 
подготовки. Определено, что профессиональная подготовка будущих 
учителей физической культуры должна быть пронизана духом 
патриотизма на основе национальных традиций и принципов. 

Проведено анкетирование студентов 1-3 курсов по национально-
патриотической направленности профессиональной подготовки будущих 
специалистов института физического воспитания и спорта 
Государственного учреждения «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко». 

Ключевые слова: модернизация, принципы, профессиональная 
подготовка, нация, патриотизм, духовность, будущие учителя 
физической культуры. 

 
Otravenko Ye. National and Patriotic Effect of Professional 

Training in Future Physical Culture Teachers 
The article pays special attention to modernization of academic and 

educational process of future physical culture teachers based on the national 
traditions, the development of the sense of nationalism in students in the 
process of professional training. The work reveals the subject matter of the 
terms such as “nation”, “spirituality”, “nationalism”, “professional training” as 
well as defines and systematizes the principles of national and patriotic 
upbringing being a part of formation mechanisms of national consciousness in 
students in the process of professional training.   

The article has determined that professional training of future physical 
culture teachers should be penetrated by the spirit of nationalism on the basis 
of the national heritages and principles. 

National education pattern is based on the formation of the sense of the 
citizen of Ukraine in the young person on the basis of universal values and 
revival of the national spiritual potential. 

We conducted a questionnaire survey among first to third year students 
on the national and patriotic effect of the professional training in future 
specialists of the Institute of Physical Education and Sports of State Institution 
“Luhansk Taras Shevchenko National University”. 

Key words: modernization, principles, professional training, nation, 
nationalism, spirituality, future teachers of physical culture. 
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УДК 378:376-056.313:17215(045) 
 
О. І. Проскурняк 

 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів з 

обмеженими інтелектуальними можливостями має низку складнощів, які 
пов’язані з особливостями пізнавальної сфери таких дітей. Як відомо, 
сформувати в розумово в учнів з інтелектуальними порушеннями сталих 
почуттів дуже складно, виховна робота з означеним контингентом 
потребує спеціальної підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти. 

Різним аспектам розвитку, виховання, навчання, професійної 
підготовки приділяли увагу такі учені як Віт. Бондар, І. Дмитрієва, 
С. Миронова, В. Синьов, В. Тарасун, О. Хохліна та ін. Однак проблемі 
національно-патріотичного виховання дітей та підлітків з 
інтелектуальними порушеннями приділялося недостатньо уваги, зокрема, 
підготовці до такої роботи студентів-дефектологів. 

Метою статті є вивчення особливостей засвоєння національно-
патріотичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями та 
визначення шляхів підготовки до організації національно-патріотичного 
виховання у спеціальних школах майбутніх спеціалістів. 

Останнім часом українська система спеціальної освіти змінюється 
відповідно до вимог сьогодення. Зміни торкнулися різних аспектів 
спеціального виховання та навчання. Економічна нестабільність країни, 
розгойдування моральних та етичних цінностей, зниження соціальної 
активності суб’єктів, криза політичної системи призвели до того, що 
провідною є ідея патріотичного виховання підростаючого покоління.  

Розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів з 
інтелектуальними порушеннями  повинен спрямуватися на формування 
почуттів національної гідності, любові до Вітчизни, свого народу, 
усвідомлення й прийняття національних традицій тощо [2]. 

Перед студентами постає проблема усвідомити завдання, які вони 
повинні реалізувати у процесі організації спеціального виховання в 
спеціальній школі, серед яких вбачаємо: 

 Формування патріотичних почуттів до України та рідного краю, 
ґрунтуючись на усвідомлення її ролі в історичному розвитку світу; 

 Розвиток почуттів глибокої поваги до символів України (через 
вивчення національного гімну, атрибутів тощо); 

 Виховання в учнів інтернаціональних почуттів, толерантності; 
 Формування гуманного ставлення до оточуючих [3]. 
Студентам напряму «спеціальна освіта» необхідно, з урахуванням 

особливостей пам’яті, мислення, емоційно-вольової сфери учнів з 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 282

інтелектуальними порушеннями навчитися планувати організаційно-
виховну роботу з визначеного напряму виховання таким чином, щоб діти 
усвідомили духовні витоки й традиції, слідкувати за подіями які 
відбувають у державі, рідному краї. Системі спеціальної освіти належить 
провідна роль у патріотичному вихованні таких дітей. За десять років 
перебування у такому закладі перед учителями та вихователями постає 
завдання зафіксувати у свідомості дитини таких понять як Батьківщина, 
Вітчизна, Патріот, Герой, Ветеран, Рідний край тощо.  

У курсі «Організація виховання дітей у спеціальних закладах 
освіти» окремо вивчаються особливості організації патріотичного 
виховання в школі-інтернаті, яке розглядається як систематична та 
цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з формування у 
підростаючого покоління патріотичної свідомості, почуття вірності 
Вітчизні, бажання працювати на благо України, виконувати 
гражданський борг.  

Як зазначають В. Бондар, О. Гаврилов, І. Дмитрієва, С. Миронова, 
В. Тарасун, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, М. Шеремет, Л. Фомічова, 
А. Шевцов, О. Хохліна та ін. зазначають, що процес організації 
патріотичного виховання у дітей з особливими потребами є складнішим, 
ніж в масових школах у зв’язку з особливостями психофізичного стану 
таких дітей. Дитина з інтелектуальними порушеннями повільно засвоює 
норми та правила поведінки та спілкування, їх потрібно більше часу, щоб 
засвоїти, що таке любов до дому, родини, рідного краю, Батьківщини. 
Сенс багатьох громадсько-патріотичних якостей дитині з обмеженими 
можливостями складно зрозуміти, переважна кількість понять, які 
формуються у дітей масової школи у другому-третьому класах, такої 
дитині будуть зрозумілими значно пізніше [3]. 

Студенти напряму «спеціальна освіта», ґрунтуючись на основних 
положеннях учіння Л. Виготського навчаються тому, що інтелектуальні 
порушення у дитини не змінює ідейну спрямованість виховної роботи з 
нею. Однак вирішення виховних завдань в спеціальній школі буде дещо 
іншим. 

На практичних заняття у спеціальних школах студенти вивчають 
певну систему патріотичного виховання учнів, яка вміщує різні засоби з 
формування патріотизму. Студенти беруть участь у підготовці заходів, 
присвячених пам’ятним датам української історії, допомагають 
організовувати тематичні виставки, конкурси тощо. 

На практичних заняттях з курсу «Організація виховного процесу  в 
спеціальних закладах освіти» студенти проводили з учнями молодших 
класів виховні заходи відповідно до розробленого плану, який був 
узгоджений із адміністрацію, учителями та вихователями.  

В процесі підготовки до реалізації в спеціальних школах-інтернатах 
було розроблено програму «Я та моя Україна» з урахування пізнавальних 
можливостей учнів з інтелектуальними порушеннями.  
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Метою програми було удосконалення системи патріотичного 
виховання розумово відсталих учнів.  

Умовно при розробці програми національно-патріотичного 
виховання учні спеціальних шкіл були поділені на дві групи за віковою 
ознакою.  

До першої групи студенти обрали учнів 1-4 класів. Як відомо, в 
учнів молодших класів с порушеннями інтелекту невеликий життєвий 
досвід, а особливості розвитку пізнавальної сфери уповільнюють 
засвоєння будь-яких навичок. Отже, при плануванні програми було 
враховано необхідність дотримання системності формування знань щодо 
Батьківщини, символіки, необхідність створення позитивного 
психологічного клімату під час проведення заходів, застосування 
наочних матеріалів тощо.  

Другу групу склали учні 5-9 класів. У цьому віці у формуванні 
ціннісних орієнтацій значущості набуває участь у громадсько-
патріотичної діяльності, конкурсах концертах, змаганнях, які 
організовуються у спеціальній школі-інтернаті. У цей час необхідно 
формувати не тільки знання про істеричний розвиток України, але й 
формувати почуття відповідальності за її майбутнє, знайомити з досвідом 
захисту Вітчизни (зустрічі з ветеранами АТО, другої світової війни тощо). 

Ґрунтуючись на дослідженнях учених щодо організації виховного 
процесу (Т. Власова, Г. Дульнєв, О. Дячков, І. Єременко, М. Певзнер, 
В. Синьов, С. Рубінштейн та ін.) були визначені принципи патріотичного 
виховання учнів з інтелектуальними порушеннями: 

 корекційно-компенсаторної спрямованості (в усіх видах 
діяльності відбувається компенсація та корекція відхилень); 

 гуманізації (уміння педагога враховувати особливості поведінки 
та настрою дитини, рівноправне ставлення до дитини, уміння 
орієнтуватися на загальнолюдські поняття – любов до родини, рідного 
краю, України)»; 

 урахування регіональних вимог (пропаганда не тільки 
загальнонаціонального патріотизму, але й регіональних особливостей); 

 диференціації (створення оптимальних умов для самореалізації 
кожної дитини в процесі засвоєння знань щодо рідного краю з 
рахуванням психовікових особливостей, накопиченого досвіду, 
особливостей емоційної сфери тощо); 

 безперервності та системності (взаємозв’язок процесів 
виховання та навчання); 

 інтеграції (співробітництво із сім’єю, бібліотекою, музеями, 
іншими соціальними інститутами); 

 стимулювання активності (планування та реалізація проектної 
діяльності, яка забезпечує практичне застосування засвоєних знань). 

При підготовці студентів до планування патріотичного виховання у 
спеціальній школі було вирішено програму розподілити на три етапи : 
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підготовчий, на якому необхідно вивчити нормативно правову базу, 
розробити програму національно патріотичного виховання з 
урахуванням особливостей емоційно-вольової та пізнавальної сфери, 
проаналізувати умови реалізації програми та матеріально-технічну базу 
закладу); на другому (практичному) етапі визначити зміст діяльності, 
ефективні форми і методи виховного впливу, розробити методичні 
рекомендації з патріотичного виховання, вивчити сучасні педагогічні 
технології з формування патріотичного виховання, впровадити технології 
з патріотичного виховання у виховний процес, розширити зв’язки між 
школою та закладами культури тощо; проведення моніторингу 
ефективності реалізації програми. На третьому (аналітичному) етапі 
студенти аналізують результати реалізації програми.  

За тематикою студенти при підготовці до здійснення програми 
патріотичного виховання учнів з інтелектуальними порушеннями умовно 
за тематикою проведення заходів розподілили її на три групи: І – «Сім’я і 
школа». Заняття цього блоку повинні спрямовуватися на виховання 
любові до близьких, усвідомлення себе повноправним членом школи, 
формування позитивного ставлення до рідної школи, формувати 
позитивні сімейні цінності.  

Заняття другого блоку «Рідний край» повинні спрямовуватися на 
знайомства дітей з інтелектуальними порушеннями з традиціями 
Слобожанщини (у нашому випадку), пам’ятниками культури, 
архітектури, видатними людьми краю тощо. 

Заняття третього блоку «Громадяни України» повинні 
спрямовуватися на знайомство з видатними місцями України, історією 
розвитку країни, усвідомлення дітьми себе громадянами України. 

При реалізації окреслених блоків програми передбачувалося 
застосування різних форм, а саме: тематичні бесіди, екскурсії, зустрічі з 
провідними діячами краю, учасниками АТО, усні журнали, фестивалі 
української пісні, облаштування музею-світлиці тощо. 

Окреслена підготовка студентів до організації національно-
патріотичного виховання дозволяє дійти висновків:  

 студенти удосконалюють знання щодо особливостей організації 
національно-патріотичного виховання з окресленою категорією учнів; 

 формується готовність студентів до формування у розумово 
відсталих учнів патріотичних почуттів та активної громадянської позиції; 

 сприяє профілактиці сепаратизму та деструктивних думок; 
 формує поважне ставлення до свого народу, його культурі, 

традицій, старшому поколінню. 
Отже, розробка та реалізація студентами програми національно-

патріотичного виховання сприяє удосконаленню їхньої професійної 
підготовки. Безсумнівно, перспективами подальшого дослідження є 
розробка й впровадження студентами програм з інших напрямів 
виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.  
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Проскурняк О. І. Підготовка студентів до організації 

національно-патриотичного виховання у спеціальних закладах освіти 
У статті обґрунтовується актуальність підготовки студентів до 

організації виховної роботи з національно-патріотичного виховання 
учнів з інтелектуальними порушеннями. Визначено, що в процесі 
реалізації національно-патриотичного виховання студенти повинні 
спрямовувати зусилля на формування у розумово відсталих учнів 
патріотичних почуттів до України та рідного краю, ґрунтуючись на 
усвідомлення її ролі в історичному розвитку світу; розвивати почуття 
глибокої поваги до символів України (через вивчення національного 
гімну, атрибутів тощо); виховувати в учнів інтернаціональних почуттів, 
толерантності; формувати гуманне ставлення до оточуючих. 

Ключові слова: студенти, розумово відсталі учнів, національно-
патриотичне виховання, Україна. 

 
Проскурняк Е. И. Подготовка студентов к организации 

национально-патриотического воспитания в специальных 
образовательных учреждениях 

В статье обосновывается актуальность подготовки студентов к 
организации воспитательной работы по национально-патриотическому 
воспитанию учеников с интеллектуальными нарушениями. Определено, 
что в процессе реализации национально-патриотического воспитания 
студенты должны формировать у учащихся с интеллектуальными 
нарушениями патриотические чувства к Украине и родному краю, 
основываясь на осознании ее роли в историческом развитии мира; 
развивать чувства глубокого уважения к символам Украины (через 
изучение национального гимна, атрибутов и т.д.); воспитывать у 
учеников интернациональные чувства, толерантность; формировать 
гуманное отношение к окружающим. 

Ключевые слова: студенты, умственно отсталые учеников, 
национально-патриотическое воспитание, Украина. 

 
Proskurnyak E. Training of Students for the Organization of 

Patriotic Education in Special Educational Institutions 
Relevance of training of students for the organization of educational 

work on national patriotically education of pupils with intellectual violations is 
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proved in article. It is defined that in the course of realization of national and 
patriotic education students have to form at mentally retarded children of 
patriotic feelings to Ukraine and the native land. To develop feelings of deep 
respect for symbols of Ukraine (through studying of the national anthem, 
attributes and t.). To cultivate international feelings, tolerance at pupils. To 
form the humane relation to people around. The principles of the organization 
of educational work at special schools are defined. The program is submitted 
developed by students. The program has structure, stages and blocks of 
realization. To each block forms and methods of influence are picked up. It is 
shown that the developed program promotes improvement of training of 
students of spets alny education. The prospect of further research is defined in 
improvement of a of students to an organization of educational work on all 
directions of education.  

Key words: students, mentally retarded pupils, national and patriotic 
education, Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ  

ТА САМОСВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ 
 
Проблеми соціально-економічного становища українського 

суспільства на сучасному етапі, зниження рівня життя більшості 
населення негативно вплинули на моральні цінності підростаючого 
покоління. Рівень масової культури досить низький. Культ насилля і 
розпусти практично заполонив наші екрани, де мало не на кожному 
каналі ми можемо побачити аморальні чи агресивні сцени. Зарубіжні 
фільми часто пропагують західну систему цінностей, виховувуючи у 
молоді культ споживацтва, прагнення до насолоди,вседозволеності.  

На наших очах виростає покоління молодих людей позбавлених 
почуття національної гідності, гордості, якому насаджується 
безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, 
справедливість та меркантилізм, манкурство. «Педагогічна драма 
виховання, – за висловом академіка С. Гончаренка, – стрімко 
перетворюється на загальнонаціональну трагедію» [1]. Ці проблеми є 
серйозними загрозами національній безпеці України.  
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Дані соціологічних досліджень засвідчують, що рівень патріотизму 
українських громадян єнедостатньовисоким. Подібну тенденцію ми 
спостерігаємо і у молоді.  

У цих умовах постає необхідність розв’язання на державному рівні 
найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та 
формування національної свідомості населення України як основи 
консолідації суспільства і зміцнення держави. В Стратегії національної 
безпеки України зазначається, що заради консолідації українського 
суспільства слід поширювати серед різних соціальних, вікових, освітніх, 
культурних верств Українського народу ідею спільності історичної долі, 
переваг тісної співпраці і взаємодопомоги, безпосередньої залежності 
успішності кожного громадянина України від рівня єдності українського 
суспільства, що сприятиме формуванню національної ідеї в її широкому, 
світоглядному розумінні. 

Але особливу увагу потрібно приділяти саме молоді. Патріотичне 
виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів 
гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної 
безпеки України. Ставлення владної еліти до виховання молоді на 
кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти та 
культури, вищих християнських ідеалів, є лакмусовим папірцем її 
справжніх намірів у будівництві соборної самостійної держави 
національного типу.  

Метою національно-патріотичного виховання є формування у 
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до 
України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності 
до виконання громадянських і конституційних обов’язків. Патріотичне 
виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, 
організаційні та інші аспекти. Головною складовою патріотичного 
виховання є формування у молоді любові до рідної країни, що 
здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім соціальним 
оточенням через передавання певних культурних традицій, звичаїв, 
обрядів, вірувань. Значну увагу патріотичному вихованню молоді 
приділяють органи державної влади, які здійснюють його переважно 
через формування готовності до захисту Вітчизни, поваги до до чинного 
законодавства та засад демократичної, правової держави, поваги до 
української історії, видатних пам’яток культури.  

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за 
становлення української державності є одним з найбільш важливих 
шляхів формування історичної пам’яті. Патріотичне виховання молоді 
сприяє конструюванню національного історичного наративу через 
донесення до молоді правдивої інформації про героїчне минуле 
українського народу та звільненню історії від ідеологічно заангажованих, 
а то й відверто маніпулятивних трактувань радянсько-імперської доби. 

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, 
потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр 
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регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує 
неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та 
сучасності. Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати 
українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – 
незалежну державу. Одним із важливих об’єднавчих чинників у 
суспільстві може слугувати збереження культурної та історичної 
спадщини, що підтверджується даними соціологічних досліджень. 

Одним з перших законодавчих актів з питань патріотичного 
виховання став Указ Президента від 27 квітня 1999 року № 456 «Про 
заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування 
здорового способу життя громадян», на підставі якого Постановою КМУ 
від 15 вересня 1999 р. №1697 була затверджена «Національна програма 
патріотичного виховання громадян, формування здорового способу 
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства». 
Одним з головних завдань цієї програми було забезпечення формування 
та розвитку у молоді загальнолюдських та національних цінностей. 
Програма передбачала реалізацію ряду заходів, спрямованих на фізичне 
та духовне гартування молоді.  

Питання патріотичного виховання української молоді декларуються 
у відповідних правових актах Верховної Ради України, зокрема у 
Постанові ВРУ N 865-IV «Про заходи Кабінету Міністрів України щодо 
захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого 
і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов 
його розвитку» від 22.05.2003 та Законі України «Про загальнодержавну 
програму підтримки молоді на 2004-2008 роки» (№1281-ІV від 
18.11.2003 р.). Але через відсутність конкретних механізмів її реалізації 
та неналежний контроль за її виконанням, програма не була реалізована у 
повній мірі.  

У зарубіжних країнах патріотичне виховання є невід’ємною 
складовою гуманітарної безпеки держави. Там значну увагу приділяють 
факторам, які впливають на відчуття патріотизму: мові, державним 
символам, національній аудіо-відео та друкованій продукції, 
національним героям, національним подіям, нормам поведінки 
керівництва країни, культурі та звичаям народу, системі державної 
пропаганди. 

Наприклад у США для пропаганди дуже активно використовують 
державний прапор. У Франції та Німеччині законодавство жорстко 
регламентує використання іноземних мов та аудіо-візуальної продукції 
на іноземній мові. В Данії виписані етичні стандарти суспільства. В 
багатьох країнах живуть по заповідях з Біблії та Корану. У Китаї, 
Північній Кореї та В’єтнамі активно просувається жорстка державна 
пропаганда. 

Сусідня країна – Польша має значні напрацювання у сфері 
патріотичного виховання населення. Зокрема польським урядом 
розроблена і реалізується програма, яка має назву «Патріотизм 
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завтрашнього дня». Відповідно до неї у різних містах Польщі місцева 
влада влаштовує дні національного прапора.У агітаційних роликах на 
телебаченні та на радіо лунають пісні, які обіцяють, що Польща 
перетвориться на державу, що базуватиметься на принципах 
верховенства права, солідарності та справедливості. Програма 
спрямована здебільшого на молодих людей, яких закликають залишатися 
на Батьківщині і будувати тут своє майбутнє. Патріотичне виховання у 
Польші розпочинається з дошкільного віку. Дітей ще з садочка вчать, як 
виглядає прапор, вчать національного польського гімну, виховують у них 
локальний патріотизм. Дошкільнят водять по музеях рідного міста, 
показують пам’ятники, знайомлять з місцевими героями, з місцевими 
традиціями. Дитину вчать розуміти, ким вона є, пізніше її почуття 
патріотизму розширюється до містечка, згодом до воєводства, і врешті – 
до держави загалом. 

Основними державними інституціями, що забезпечують питання 
формування і реалізації державної політики у сфері патріотичного 
виховання молоді є Міністерство освіти та науки, Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту, РНБО України, Міністерство оборони, Інститут 
проблем виховання Академії педагогічних наук України та інші.  

Значну роботу по реалізації патріотичного виховання молоді 
проводить Міністерство освіти та науки. В Національній доктрині 
розвитку освіти (затверджена Указом Президента №347 від 17.04.2002) 
зазначається, що національне виховання є одним із головних пріоритетів, 
органічною складовою освіти. Його основна мета – виховання свідомого 
громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої 
культури міжнаціональних взаємовідносин. Одним із шляхів 
забезпечення патріотичного виховання в школі є створення відповідних 
навчальних програм з предметів гуманітарного циклу (Історія, Людина і 
світ), які б відображали основні етапи становлення української 
державності та висвітлювали життя та діяльність видатних українських 
діячів. Особлива увага приділяється викладанню історичних дисціплін, 
так як саме через них здійснюється конструювання національного 
історичного наративу через докорінне оновлення поглядів на минуле 
України та звільнення його від стереотипів та міфів радянсько-імперської 
доби. За 25 років незалежності видано багато навчально-методичної 
літератури з історії України, що є значним позитивним досягненням. 
Хоча якісне наповнення підручників з історії України не завжди 
відповідає високим навчальним та виховним вимогам. Зокрема за 
підсумками Робочої наради з моніторингу підручників історії України 
для середніх шкіл було зазначено, що підручники «не відповідають ні 
державному стандартові, ні сучасному станові історичної науки, ні 
потребам суспільства» [8, с. 34]. 

Досить цінним і корисним в контексті патріотичного виховання 
української молоді було б створення нового дизайнерського оформлення 
палітурок підручників і зошитів. При цьому іноді варто звертатися до 
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досвіду радянських часів. Як ми пам’ятаємо, в той час на багатьох 
зошитових палітурках можна було побачити графічний малюнок з 
написом, які несли в собі певне інформаційне та ідеологічне наповнення. 
Наприклад на палітурці зошита був намальований Кремль і підпис 
«Москва – столица нашей родины, Кремль» або портрет з написом 
«Михаил Ломоносов, русский ученый» та інші. То чому б нашим 
видавництвам при підтримці Міністерства освіти та науки України не 
перейняти ці позитивні ідеї і не випускати зошити з малюнками і 
написами про визначні історичні події та про найбільш видатних 
українців. Таким шляхом можна було б ненав’язливо і швидко 
познайомити українців з усіма достойними гетьманами України, 
київськими князями, гетьманськими столицями, представниками уряду 
УНР, історичними пам’ятками України, тощо.  

Патріотичне виховання у школі також здійснюється через систему 
позакласних заходів, зокрема організовуються табори патріотичного 
спрямування, здійснюються екскурсії по «місцях пам’яті», проводяться 
відповідні науково-практичні конференції, реалізуються дослідно-
експериментальніроботи.  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №286 від 
06.04.2007 була розроблена програма проведення комплексних 
навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю 
«Моя країна – Україна» (з відвідуванням визначних краєзнавчих, 
географічних, історичних, етнографічних об’єктів).  

В цілому слід відзначити, що хоча органами державної влади й 
проводиться певна робота у плані здійснення патріотичного виховання 
молоді, але існує ряд значних проблем у даній галузі. Зокрема до цього 
часу не прийнятий законопроект про патріотичне виховання молоді. 
Кожна з державних інституцій реалізує свою концепцію патріотичного 
виховання, що не завжди узгоджується з іншими державними 
структурами та неурядовими організаціями, що здійснюють подібну 
роботу. Відсутня Загальнодержавна програма патріотичного виховання 
молоді, не визначена інституція, яка б здійснювала кооординацію 
діяльності всіх структур у забезпеченні патріотичного виховання. Не 
налагоджена ефективна взаємодія органів державної влади з 
громадськими організаціями. Також потрібно відмітити низький рівень 
інформаційно-пропагандистське забезпечення патріотичного виховання 
молоді. В ЗМІ досить мало матеріалів які б висвітлювали героїчні 
сторінки української історії, на яких молоді могла б вчитися, на багатьох 
програмах транслюються передачі, що відображають імперське минуле 
Російської Федерації. Подібні тенденції спостерігаються і у 
вітчизняняному кінопрокаті, який заповнений здебільшого російськими 
та американськими фільмами, які пропагують цінності зарубіжних країн. 
На жаль фільмів вітчизняного виробництва, які б виховували молодь на 
кращих зразках української історії на сьогодні досить мало. 
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Для подолання вищезазначених проблем потрібно здійснити ряд 
наступних кроків, зокрема: 

 удосконалити нормативно-правову базу патріотичного 
виховання молоді шляхом розробки і затвердження Загальнодержавної 
концепції національно-патріотичного виховання молоді та інших 
відповідних нормативно-правових документів; 

 створити єдиний координаційний центр під патронатом 
Президента України для забезпечення ефективного здійснення 
патріотичного виховання молоді з залученням представників відповідних 
міністерств та відомств, громадських організацій, ЗМІ; 

 сприяти посиленню співпраці органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями 
національно-патріотичного спрямування;  

 створити механізми економічного стимулювання суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів 
неурядових організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді; 

 розробити та реалізувати місцеві і галузеві програми 
патріотичного виховання молоді центральними й місцевими органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування; 

 активізувати інформаційно-пропагандистське забезпечення 
патріотичного виховання молоді шляхом розроблення рекомендацій 
щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та 
телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації; 

 здійснити підтримку виробництва вітчизняної кінопродукції, 
видання творів, постановки спектаклів, спрямованих на патріотичне 
виховання підростаючого покоління.  
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Сидоренко Н. М. Аль-Хамадані Н. Д. Формування у молоді 

національної свідомості та самосвідомості як основа виховання 
У статті розкриті гострі проблеми соціально-економічного 

становища українського суспільства на сучасному етапі та шляхи 
подолання цих проблем. Надається порівняльний аналіз реалізації 
національно-патріотичного виховання в зарубіжних країнах та України. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (303), 2016  
 

 292

Представлени приклади реалізації національно-патриотичного виховання 
на позакласних заходах у навчальних закладах.Охарактеризовані корисні 
приклади виховання молоді любові до Батьківщини. Розкриті шляхи 
патріотичного виховання в школі. Висвітлина робота телебачення в руслі 
патріотичного виховання майбутнього покоління. Розкриті кроки 
подолання проблем, які є у нашій державі. 

Ключові слова:молодь, патріотичне виховання, позакласні заходи, 
кроки, проблема. 

 
Сидоренко Н. М., Аль-Хамадане Н. Д. Формирование у 

молодежи национального сознания и самосознания как основа 
воспитания 

В статье раскрыты острые проблемы социально-экономического 
положения украинского общества на современном этапе и пути 
преодоления этих проблем. Предоставляется сравнительный анализ 
реализации национально-патриотического воспитания в зарубежных 
странах и Украине. Представлены примеры реализации национально-
патриотичного воспитания на внеклассных мероприятиях в учебных 
закладах.Охарактеризовани полезные примеры воспитания молодежи 
любви к Батькивщини.Розкрити пути патриотического воспитания в 
школе. Висвитлина работа телевидения в русле патриотического 
воспитания будущего поколения. Раскрыты шаги преодоления проблем, 
которые есть в нашем государстве. 

Ключевые слова: молодежь, патриотическое воспитание, 
внеклассные мероприятия, шаги, проблема. 

 
Sydorenko N., Al-Hamadani N. Formation of the Youth National 

Consciousness and Identity as the Dasis of Education 
The article revealed acute problems of socio-economic status of 

Ukrainian society at the present stage and ways of overcoming these problems. 
Available comparati ve analysis of the implementation of national-patriotic 
education in foreign countries and Ukraine. Presented examples of national 
patryotychnoho education in extracurricular activities in schools 
zakladah.Oharakteryzovani examples, education of young people love to 
Batkivschyny. Rozkryti ways patriotic education in school. Vysvitlyna 
television work in line with the patriotic education of the future generation. 
Disclosed steps to overcome the problems that are in our country. 

Key words: youth, patriotic education, extracurricular activities, steps 
problem. 
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Розбудова української демократичної держави, необхідність 
національного відродження зумовлює актуальність національного 
самоствердження, формування патріотизму у підростаючого покоління. 
У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
наголошується на вихованні громадянина як високоморальної 
особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, готова до 
виконання обов’язку із захисту Батьківщини [4].  

Проблему патріотичного виховання, формування національного 
самоствердження особистості розглядали О. Абрамчук, Г. Ващенко, 
О. Вишневський, Т. Гавлітіна, С. Додурич, О. Духнович, О. Колодій, 
І. Огієнко, С. Оришко, Р. Петрановський, Т. Потапчук, Р. Сойчук, Є. Стех, 
В. Сухомлинський, В. Тернопільська, К. Чорна, Г. Шевченко та ін. 

Метою статті є розгляд сутнісних характеристик національного 
самоствердження особистості та шляхів її формування в учнівської 
молоді. 

Національне самоствердження ми розглядаємо як інтегральне 
утворення, що характеризується ціннісним ставленням особистості до 
себе, інших людей, свого народу, нації, Батьківщини, усвідомленням 
своєї національної приналежності, здатністю до самореалізації на благо 
Вітчизни, готовністю відстоювати й захищати її національні інтереси. 

Особливості національного самоствердження зумовлюються 
життєвим досвідом особистості, її ціннісними орієнтаціями та рівнем 
розвитку самосвідомості. У юнацькому віці відбуваються суттєві зміни в 
структурі особистості, зокрема, в самосвідомості та морально-ціннісних 
орієнтаціях. Йдеться про активізацію у юнаків і дівчат соціально-
морального розвитку, формування чіткої системи цінностей, ідеалів, 
переконань, усвідомлення «Я» й етнос, своєї національної 
приналежності [9].  

Національне самоствердження акумулюється у пізнанні молоддю 
національних особливостей свого етносу, його культури, традицій, мови, 
ідентифікації свого «Я» з національною спільнотою, студентською 
групою, класом. 

На думку М. Стельмаховича, необхідно ще змалку сіяти в думках 
дітей добірне зерно. народолюбства, а в серцях – безмежну любов до 
рідного народу, України, пам’ятаючи мудре застереження «…що людина 
без народності подібна блукаючому вовкові, для якого всякий ліс, де він 
їжу знаходить, є батьківщиною». Він стверджує, що від слова «батько» 
пішли поняття «батьківщина» – спадщина від батьків і величне глибоке 
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патріотичне поняття «батьківщина» – країна стосовно людей, які 
народилися в ній і є її громадянами [6, c. 112].   

М. Боришевський зазначає на необхідності усвідомлення 
особистістю належності до певної нації, близькості та спорідненості з 
нею; знання особистістю особливостей, рис національної спільноти, з 
якою вона себе ототожнює; усвідомленого ставлення до історичного 
минулого, сучасного та майбутнього нації; уявлення про територіальну 
спільність нації; усвідомленого ставлення до матеріально-духовних 
цінностей нації; відповідальності за долю нації, її теперішнього і 
майбутнього. Окреслені складові визначають наявний рівень 
сформованості національної самосвідомості у взаємозв’язку із 
національною ідентичністю, що проявляється у національному 
самоствердженні особистості [2, c. 18–21]. Відтак, усвідомлення 
молоддю себе як представника українського народу виявляється у 
національній гідності та гордості, позитивному ставленні до 
національних цінностей. 

За Р. Сойчук, національне самоствердження варто розглядати як 
інтегративну суспільно-моральну цінність, яка проявляється в 
усвідомленні себе членом нації, характеризується прагненням до 
морального самовдосконалення й відданістю українській державі, народу 
та поважливим ставленням до всіх етносів, які становлять українську 
націю, готовністю солідарно відстоювати незалежність та цілісність 
держави, визначається вмінням компетентно сприяти розбудові України 
як національної держави [5, c. 12–13].  

Національне самоствердження репрезентується у розумінні 
юнаками і дівчатами сутності окресленого феномену та усвідомленні 
його виявлення у повсякденному житті, діяльності, знанні культури, 
історії рідного краю, народних традицій, ціннісному ставленні до себе, 
ровесників, народу, нації, держави та свідомій соціально-значущій 
діяльності, громадянській активності, готовності відстоювати 
національні інтереси держави. 

З огляду на це, перспективною є організація і проведення 
спеціальної роботи з метою формування у молоді позитивної мотивації 
до участі у заходах національно-патріотичного спрямування, виявлення 
ними патріотизму в повсякденній діяльності. Як зазначає І. Бех, 
предметна сфера патріотичних вчинків особистості має містити: реальну 
соціально-культурну життєву ситуацію, у якій вона формується і 
функціонує; різнобічне інтелектуально-почуттєве занурення в історичне 
минуле свого народу. У педагогічній площині це проявлятиметься як: 
гуманне ставлення вихованця до своїх рідних та оточуючих людей; 
бережливе ставлення до навколишнього середовища; відповідальність у 
всіх видах предметно-перетворювальної діяльності, до якої залучається 
підростаюча особистість; глибокий інтерес до минулого рідного краю та 
країни в цілому; прагнення до опанування народних традицій, рідної 
мови; готовність жити у сфері високої національної культури та 
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прагнення до її збагачення; сформованість генералізованої єдності 
«людина-природа-суспільство» [1, с. 11]. 

Зазначимо, що упровадження у виховну практику загальноосвітніх 
навчальних закладів краєзнавчих походів, екскурсій, організація 
тематичних вечорів, виставок, конференцій, акцій, суспільно-корисної, 
волонтерської діяльності сприяють формуванню у вихованців 
національних цінностей, патріотизму. Надзвичайно важливо, щоб 
виховні впливи на молодь були систематичними і послідовними, 
оскільки лише за умови постійного виконання ними певних патріотичних 
дій, вчинків формуються звички патріотичної поведінки, які згодом 
стають для юнаків і дівчат потребою, нормою. Згодом ця система 
звичних вчинків, що здійснюється відповідно до вироблених переконань 
стає особистісною цінністю. 

Серед форм роботи, які ефективно впливають на формування 
національного самоствердження старшокласників, можна виокремити 
участь у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра 
Яцика, щорічних всеукраїнських конкурсах учнівської творчості, 
присвячених Шевченківським дням, «Я пишаюсь тим, що я українець», 
конкурсах тощо. 

Зокрема, у рамках Всеукраїнського громадського руху «Не будь 
байдужим», вихованці взяли участь в акції «Зроби подарунок Україні! 
Переходь на українську!». Мета акції – розвиток української мови як 
споконвічної мови нашої землі. У межах цієї діяльності органи 
учнівського самоврядування організували концерт української пісні, 
виставку української вишиванки, бесіди «За і проти», лекції «Біографія 
української мови», конкурс творів «Європейська ідентичність України», 
круглий стіл «Цінності українського народу». 

Відомо, що відродження України, формування патріотизму 
неможливе без утвердження національної свідомості студентської 
молоді. Такими механізмами у навчальних закладах виступають музеї з 
використанням зібраних учнями етнографічних матеріалів. У процесі 
пізнання юнаками і дівчатами історичних та культурних надбань 
минулого свого краю, України музей посідає особливе місце. На думку 
вчених: «… знання, що отримані в музеї – це не просто розширення 
світогляду, а засвоєння понять, явищ, вплив на формування переконань, 
національної свідомості. Особливість музейного сприйняття полягає в 
тому, що засвоєння понять поєднується з процесом розвитку зворотних 
зв’язків між музейним предметом і відвідувачем: чим глибше і повніше 
пізнається музейний предмет, тим виникає більша зацікавленість в його 
глибокому пізнанні [3, c. 42–43]. У зв’язку з цим важливо задіювати 
вихованців до проведення екскурсій у музеї, оскільки така діяльність 
спонукає їх до детального вивчення, осмислення історичних фактів своєї 
Вітчизни, робить співучасниками історичних подій, здійснює на юнаків і 
дівчат емоційно-стимулюючий вплив, в результаті чого вони 
стверджуються у повазі до минулого, прагнуть пізнати свій край, його 
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яскраві постаті. У процесі краєзнавчо-пошукової діяльності учні 
збирають архівні матеріали, фотографії, документи, предмети народного 
побуту, зразки народної творчості, фольклору, вивчають свій родовід, 
своє генетичне коріння. 

Для кожної людини, за В. Сухомлинським, Батьківщина 
починається з чогось маленького, ніби незначного і непримітного. Це 
рідний куточок, що втілює в собі живий образ Вітчизни. Сенс 
патріотичного становлення особистості полягає в тому, що цей куточок 
на все життя входить у душу, хвилює як перше джерело, з якого кожний 
почався [7, c. 167].  

Важливе місце у процесі національного самоствердження юнаків і 
дівчат належить тематичним вечорам, виховним годинам, присвяченим 
історичним та пам’ятним датам у житті українського народу, військовим 
діячам різного періоду визвольних війн, діяльності видатних 
письменників, учених. Особлива цінність таких форм виховання полягає 
в тому, що юнаки і дівчата, готуючись до них, проявляють ініціативу, 
творчість, самостійність у виборі теми, запрошенні гостей, оформленні 
приміщень, підготовці виставок, планшетів [9].  

Серед форм позанавчальної роботи, що сприяють національному 
самоствердженню учнівської молоді, слід виділити Уроки мужності, 
Уроки пам’яті. Вони формують у юнаків і дівчат ціннісне ставлення до 
свого народу, нації, Батьківщини, повагу до старшого покоління. Їхня 
тематика різноманітна: Уроки мужності − до роковин визволення 
України; Уроки пам’яті «Ніхто не забути, ніщо не забуте» − до Дня 
Перемоги тощо. У такий спосіб у молоді відбувається усвідомлення 
суб’єктивної причетності до культурного минулого, сучасного й 
майбутнього свого краю, формується почуття громадянського обов’язку і 
відповідальності. 

Окрім цього, активна участь молоді у Всеукраїнській історико-
краєзнавчій акції «Пам’ять», присвяченій річниці перемоги над німецько-
фашистськими загарбниками, патріотичній акції «Він був учасником 
Великої Вітчизняної війни», міжрегіональній конференції «Правнуки 
перемоги» дозволяє реалізувати у вихованні принцип наступності 
поколінь, розвивати історичну пам’ять молоді. Водночас учнівська 
молодь доглядає за історичними пам’ятками, могилами загиблих воїнів 
та партизанів, допомагає ветеранам та учасникам Другої світової війни, 
учасникам бойових дій. 

Разом з тим, за даними останнього соціологічного опитування, 
всього 1,7 % молодих людей призивного віку усвідомлюють свій прямий 
конституційний обов’язок – захист національних інтересів України. Саме 
тому, розробляючи форми, методи, засоби виховної роботи із молоддю, 
необхідно враховувати її інтереси, соціально-політичне становище в 
Україні, сучасний стан науково-технічного прогресу, зокрема, розвиток 
ІТ-технологій та телекомунікацій. Маємо чітко усвідомити, що у світі, 
який глобалізується, зростає значущість ІТ-технологій, мережевих 
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ресурсів, Інтернету, соціальних мереж, інших високотехнологічних 
системних засобів. Одне слово, реалізувати державну політику в сфері 
патріотичного виховання молоді слід також на основі ІТ-технологій, 
зокрема, ІТ-круглих столів, об’єднуючи одночасно думки, погляди 
різних поколінь в питаннях формування патріотизму, національної 
свідомості громадян. Технічно, в режимі «он-лайн», для цього 
використовуються навчальні аудиторії, конференц-зали, обладнані 
сучасними засобами ІТ-технологій. У них кожний з присутніх, 
знаходячись у колективі своїх однокласників, одногрупників, друзів, 
колег, може отримувати знання із проблем, які його цікавлять, від 
висококваліфікованих спеціалістів, вільно обмінюватися своїми 
думками, висловлювати власну позицію. Прикладом такої форми 
виховання є ІТ-круглий стіл «Воїн-захисник: погляд крізь роки та події», 
присвячений Дню захисника Вітчизни. Можна сказати, що вперше на 
практиці відбулося подолання «самотності» в мережі, об’єднання 
аудиторій учнів, курсантів, викладачів, науковців, військовослужбовців в 
обговоренні проблем патріотичного виховання молоді, підвищення 
престижу військової служби в суспільстві, формування механізмів 
мотивації молоді до захисту Батьківщини.  

Зазначимо, що активна участь юнаків і дівчат у різноманітних 
проектах створює вільний простір для їхньої особистісної ініціативи, 
творчості, шліфування патріотичних вмінь і навичок. Крім того, в роботі 
над проектами інтенсивно проявляється груповий вплив на особистість: 
тут діють механізми емоційного зараження, ідентифікації, 
відповідальності за групу, за себе, за справу, юнаки і дівчата 
почуваються суб’єктами соціальної дії. Учні є ініціаторами розробки і 
впровадження в позанавчальну діяльність низки проектів: «Зробимо світ 
чистішим», «Турбота», «Подаруй промінчик сонця дитині», «Воєнний 
щоденник», «Україна – єдина родина» тощо [8, c. 201].  

Доцільно організовувати волонтерство у формі піклування про 
воїнів АТО та їх родини, інвалідів, переселенців, дітей-сиріт, родини 
Небесної сотні та ін. Такі заходи організовуються за ініціативи 
навчальних закладів у співпраці з громадою. Волонтери здійснюють збір 
коштів, необхідних засобів і матеріалів для фронту, доставляють ліки, 
оскільки саме в конкретній діяльності набувається здатність до емпатії, 
співпереживання, співчуття, навчання співучасті учнівської молоді. 

Національне самоствердження учнівської молоді здійснюється у 
процесі їх активної участі у різноманітних заходах національно-
патріотичного спрямування: Свіча пам’яті «Сучасні герої України», 
свято «Честі й мужності», ретро-круїзи «Стежками рідного краю», 
майстер-класи до календарних народних свят, літературні вечорниці 
«Літературними стежками краю» та ін. 

Таким чином, національне самоствердження учнівської молоді 
відбувається за умови ціннісного ставлення до цього інтегрального 
утворення як соціально-морального регулятора їх поведінки, що 
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мобілізує їх на працю й служіння в ім’я народу, могутності своєї 
держави, збереження національних надбань. Перспективи подальших 
досліджень ми вбачаємо у системному аналізі інноваційних технологій 
формування національного самоствердження школярів, студентської 
молоді. 
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Тернопільська В. І. Зміст та особливості формування 

національного самоствердження особистості 
У статті розкрито наукові засади проблеми формування 

національного самоствердження особистості в сучасних умовах. 
Наголошено на важливості національно-патріотичного виховання 
підростаючого покоління, акумулюється у формуванні високоморальної 
особистості, яка плекає українські народні традиції, духовні цінності, 
готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини. Запропоновано 
визначення поняття «національне самоствердження особистості». 
Схарактеризовано змістові складові національного самоствердження 
учнівської молоді, а саме: розуміння юнаками і дівчатами сутності 
окресленого феномену та усвідомлення його виявлення у повсякденній 
життєдіяльності, знанні культури, історії рідного краю, народних 
традицій, звичаїв, атрибутів української державності; ціннісному 
ставленні до себе, ровесників, нації держави та свідомій соціально-
значущій діяльності, громадянській активності, готовності відстоювати 
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національні інтереси держави. Запропоновано ефективні форми, методи, 
засоби формування національного самоствердження учнівської молоді. 
До таких віднесено: краєзнавчі походи, екскурсії, тематичні вечори-
виставки, конференції, акції, тренінги, ретро-круїзи.  

Ключові слова: національне самоствердження, особистість, 
учнівська молодь, форми, методи, волонтерська діяльність. 

 
Тернопольская В. И. Содержание и особенности формирования 

национального самоутверждения личности 
В статье раскрыты научные принципы проблемы формирования 

национального самоутверждения личности в современных условиях. 
Отмечено важность национально-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, аккумулируется в формировании 
высоконравственной личности, которая лелеет украинские народные 
традиции, духовные ценности, готовая к выполнению обязанностей из 
защиты Родины. Предложено определение понятия «национальное 
самоутверждение личности». Охарактеризовано смысловые 
составляющие национального самоутверждения ученической молодежи, 
а именно: понимание юношами и девушками сущности очерченного 
феномена и осознания его выявления в повседневной 
жизнедеятельности, знании культуры, истории родного края, народных 
традиций, обычаев, атрибутов украинской государственности; 
ценностном отношении к себе, ровесников, нации государства и 
сознательной социально-значимой деятельности, гражданской 
активности, готовности отстаивать национальные интересы государства. 
Предложены эффективные формы, методы, средства формирования 
национального самоутверждения ученической молодежи. К таким 
отнесено: краеведческие походы, экскурсии, тематические вечера-
выставки, конференции, акции, тренинги, ретро-круизы.  

Ключевые слова: национальное самоутверждение, личность, 
ученическая молодежь, формы, методы, волонтерская деятельность. 

 
Ternopilska V. The Content and Features of Formation for National 

Self-identity 
The article reveals with the scientific principles of self-problems for 

national identity in the modern world. Also emphasized the importance of 
national-patriotic education of the younger generation that accumulates the 
process of formation for highly moral individual who cherishes Ukrainian folk 
traditions and spiritual values and ready for the duty of protecting the 
homeland. It has been suggested the definition of «national self-identity». 
Author determined the corpus of the national youth self, namely understanding 
boy’s and girl’s the essence of the phenomenon outlined, their detection and 
awareness in daily life, knowledge culture, local history, traditions, customs, 
attributes Ukrainian statehood; evaluative self, peers, nation states and 
conscious socially important activities, civic engagement, ready to defend 
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national interests. It has been proposed an effective form, methods and means 
of forming national self-students. These refer to local history tours, excursions, 
themed evenings, exhibitions, conferences, promotions, trainings, retro 
cruises. The attention is focused to the socially useful voluntary youth 
activities which promote their national self-assertion. Clarified that social and 
moral regulator of behavior of young people, mobilizing them to work serving 
the people serving attitude to national self-assertion as personal values. 

Key words: national self-identity, personality, students, forms, methods, 
volunteering. 
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40. Хриков Євген Миколайович – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування та 
управління ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 
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41. Царьов Олександр Дмитрович – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

42. Циб Ірина Сергіївна – курсантка 3 курсу, групи ПС-444 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

43. Черних Олена Олександрівна – пошукувач кафедри 
соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

44. Шевирьова Ірина Георгіївна – аспірант, викладач 
природничих, психолого-педагогічних дисциплін, магістр початкової 
освіти ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка» 

45. Шевчук Олег Борисович – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». 
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